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 רעצולפ רעדנַאסקעלַא טנערב סָאװ לטעטש םענופ ןדיי ןופ שוריג

 רפסה תאצוהל דעוה ידי לע רואל אצוה

 טעטימָאק-ךוב ןכרוד ןבעגעגסיווא

 18 חייכשת לארשי



 : ןרָאטקַאדער -- םיכרועה

 (טעמַאכ) טמוח םהרבא ר"ד

 ולינרוק ףסוי

 : רפסה תאצוהל דעו

 :טעטימָאקיךוב

 ןג-תמר ,(ךירנעה) יבצ רעלסיא ריד
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 קרָאײװנ םהרבא רעגנעוו
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 ביבא-לת ,לאכימ רעטעפלַאס ד"וע ,רגמ
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 "לכה ומשרת ,םידוהי ,

 ,ל"ז בונבוד ןועמש שישיה ןוירוטסיהה וירכמל ארק

 ...גרוהל ותוא וליבוה םיצאנהשכ
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 וואל אצוהש ''תידוהי ריע לש הנברוחו המויק -- בונרט,, ןורכז רפסב

 אל .תיללכה תופקתשהה תא רבעשל בונרט תודהי ייח ואצמ -- 1954 תנשב

 םצמוצמ רפסמב טרפב .הזה ןורכזה רפסב בתכנ תידוהיה בונרטב היהש לכה

 םייוניעהו םירוסיה לע ,הנשיה ונתליהק תדמשהו ןברוחה לע םיקרפה סה

 .תוומה תונחמבו וטגב בונרט ידוהי ולבסש ,םימויאה

 יפמ תודע-תיבג לש תונורכז ידי לע אלמל ונטלחה הזה ןווסחה תא

 תועידי ידי לע םגו יצאנה םונהיגהמ סנ יפ לע ולצינש ,ונריע ינב םידוהי

 .בונרטב ידוהיה בושיה תוחמשו תולבסל ,םויקל תועגונה תודבועו

 סג ונפסאשו םדוקמ ראשנש רמוחב שמתשהל ץוחנל ונאצמ הזמ ץוח

 תודהי לש תוהמה תא ראתל תטלוב רתוי תורשפא ונל התיה ךכו שדחמ

 | .רבעשל בונרט

 לארשי רבקל ואבוה אל ונלש םישודקהש ,הדבועה םע םג ונבשחתה

 היהו ...תורקיה םהיתומשנ וחרפ זג-יאתבו םיחא-ירבקב יכ ,תובצמ סהל ןיאו

 ןורכז רפס לש ינשה ךרכה תא רבחל ונטלחהש םיבושחה םימרוגהמ דחא הז

 תא םייחב וראשנש בונרט תודהי לש םיטועמה םידירשל ונתנ הזבו ,''בונרט,,

 ףוסבו .האושב ופסנש םהיבורק תא ינש ןורכז רפסב חיצנהל תונמדוהה

 בונרט ידוהי לש תיקלח המישר תולבגומה ונתעידיו ונתוירשפא יפל סג ונרדס

 .םיצאנה םיחצורה ידיב המויאה האושב סשה שודק לע ןלפנש

 ידוהי לש ןטק קלח קר הליכמו האלמ הניא וז המישרש קֿפס ןיא

 .שפנ םיפלא השמחו םירשעב ןברוחה ינפל התנמש ,בונרט תליהק

 הדובעה תא עצבל ונלוכי םאו הבר תוירחאו דבכ אשמ ונמצע לע ונלטה

 יאצוי ינוגרא לש הלודג הרזעל תודוה הרטמה תא ונגשיה ,תומלשב וזה

 םתדובעלו םיצמאמל תודוה דחוימבו ,קרַאי-וינו אטנורוט ,לאערטנומב בונרט

 ,רגניז םהרבא ,ןרופש ןרהא : הלא תומוקמב ונריע ינב ,םיירוביצ םינקסע לש

 .בולטָאג ןָאעלו רגנעוו םהרבא

 ,ןמגרעב ישזעי ,ריעצה ונריע ןב תא ןאכ ריכזהל הבוחכ סג ונא םיאור

 בושיהמ תונומתו םיכמסמ תגשהב ונל רזע אוה ...בונרטב םויה דע יחה

 .בונרטב רבעשל ידוהיה

 ! חוכ רשייו תודות בר םלוכל

 ת כר עמ ה
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 טר ָאוו:ריפניירַא

 רעשידיי ַא ןופ ןברוח ןוא םויק -- ענרָאט ,, ךוב-רוכזי רעזדנוא ןיא ןיוש

 -רעה ,רעקיברַאפליפ רעד טָאה ,1954 רָאי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,''טָאטש

 ןענופעג םוטנדיי רענרָאט ןקילָאמַא םענופ רעגייטשסנבעל רעשידיי רעכעל

 .גנולגיּפשּפָא עקיטייזלַא ןַא

 -לָאטש וצ טַאהעג טָאה ענרָאט עשידיי סָאד סָאװ טימ ,רעבָא ץלַא טשינ

 קינייוו טרָאד טָאה טרפב .ןרָאוועג ןבירשַאב ךוב-רוכזי םעד ןיא זיא ,ןריצ

 .םייה רענרָאט רעטלַא רעזדנוא ןופ םוקמוא ןוא ןברוח רעד ןעמונרַאפ ךַאלּפ

 יד ןגעוו םיטרפ ןרָאוועג ןבעגעגרעביא סָאמ רעכַאווש א ןיא טרָאד ןענעז סע

 ןטילעג ןבָאה ןדיי רענרָאט סָאוו ,ןייפ ןוא דייל ןגעוו ,םייוניע עכעלרעדיוש

 .ןרעגאל-טיוט ןוא-סטעברַא יד ןיא ,ָאטעג רענרַאט םעניא

 טימ ןלופוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז רימ ןבָאה זיולב ןקיזָאד םעד

 ןשיצַאנ םענופ קידעבעל סױרַא ןענעז סָאװ ,ןדיי ןופ תודע-תיבג ןופ תונורכז

 טַאהעג ןבָאה סָאוו ,ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ ןבעגרעביא טימ ךיוא יוװ םונהיג

 ןיא בושי ןשידיי םענופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד טימ ,םויק ןטימ תוכייש ַא

 .ענרָאט

 -ילברַאפ סָאד ןצונוצסיוא קיטיונ רַאפ ןעזעגנייא רימ ןבָאה סעד ץוח א

 טָאה סָאוו ,לַאירעטַאמ עטלמַאזעגפיונוצ טציא סָאד ןוא רעירפ ןופ ענעב

 טייקרעדנוזַאב יד ןרעדליש וצ רעטלוב ךָאנ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג זדנוא

 .םייה רעטלַא רעזדנוא ןיא רעגייטש ןשידיי ןקילָאמַא םענופ

 םישודק רענרַאט ערעזדנוא זַא ,טכַאוטַאב ןיא ןעמונעג ךיוא ןבָאה רימ

 ,תובצמ ןייק טשינ ןבָאה ןוא לארשי רבק וצ ןרָאוװעג טכַארבעג טשינ ןענעז

 ערעייז טכיוהעגסיוא ייז ןבָאה ןרעמַאק-זאג ןיא ןוא םירבק-ןסַאמ ןיא לייוו

 ,םרוג רעקיטכיוו א ןעוועג ךיוא זיא טקַאפ רעקיזָאד רעד ...תומשנ ערעייט

 ךוב-רוכזי דנַאב ןטייוצ םעד ןבעגוצסיורַא ןגיווואב זדנוא טָאה סָאװ

 -ָאבמיס ראפ ץאלפ ןרעדנוזאב א ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא ,"ענרָאט ,

 -החפשמ עטנעָאנ ענעמוקעגמוא יד ךָאנ ןעקנעדנָא ןקיבייא םוצ תובצמ עשיל

 ענרָאט ןיא בושי ןשידיי ןטקיליטרַאֿפ םענופ טיילסדנַאל ןופ עקירעהעגנָא

 ןטייקכעלגעמ עטצענערגַאב ערעודנוא טיול רימ ןבָאה ייברעד ,הביבס ןוא

 סָאוו ,ןדיי רענרָאט ןופ המישר עזייוולייס א טלעטשעגפיונוצ תועידי ןוא

 .הפוקת-ועלטיה רעכעלרעדיוש רעד תעב סשה שודיק לע ןלַאפעג ןענעז

 ביוא ןוא טעברַא עלופתוירחא ערעווש ַא ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה רימ

 סָאד רימ ןבָאה ,תומלשב ןריפוצכרוד יז טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה רימ
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 רענרָאט ןופ ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןופ ףליה רעסיורג רעד ןעקנַאדרַאפ וצ

 -ומרעד זדנוא ןבָאה ייברעד ,קרָאי-וינ ןוא ָאטנָארָאט ,לַאערטנָאמ ןיא ןדיי

 עבושח יד יוו ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עכלעזַא טעברַא רעזדנוא ןיא טקיט

 ןר ָאפש ןוהא :ןטּפַאשטרָא עקיזָאד יד ןיא ערעזדנוא טניירפ רענרָאט

  .ָאלְטַאג ןָאעל ןוא רעגנעוו םהרבא ,רעגניז םהובא

 טרָא סעד ףיוא ןענָאמרעד וצ בוח רעזדנוא רַאפ ךיוא ןטלַאה רימ |

 ןיא טנייה ךָאנ טניווו סָאוו ,ןאמגרעב ישזעי ,ןאמסדנַאל ןגנוי רעזדנוא

 ןוא ןטנעמוקָאד ןעלמַאזפיונוצ םייב ןפלָאהעג ליפ זדנוא טָאה רע .ענרָאט

 ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענרָאט ןיא בושי ןשידיי ןקילָאמַא םענופ רעדליב

 .ןענופעג טרָאד

 .עלַא ךייא חוכ רשיי ַא ןוא קנַאד ליפ

 עיצק אדער יד
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 ענרָאט טָאטש רעד ןופ עּפַאמ בונרט ריעה תפמ



 זױהטַאר ןטלַא ןטימ המחלמיטלעוו רעטשרע רעד רַאש  ןופ ענרָאט ןיא קרַאמ רעד

 קיתעה היריעה תיב םע הנושארה המחלמה ינפל בונרטב קושה רכיכ



 רבע יק רפ

 ןעלטיפאק
 טייהנעגנאגראפ רעד ןופ





 ןרָאּפש ןרהא

 (עדַאנַאק -- לַאערטנָאמ)

 ענוָאט טָאטש עשידיי א לָאמ א ןעוועג

 ןרָאּפש ןרהא

 רעדרעמירעקלעפ עשיצַאנ יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעמַאזיורג רעד תעב

 "ראפ עלַאטַאט ןוא טױט עּפָארײא ץנַאג ןיא טיירפשראפ ןבָאה רעכערברַאפסגירק ןוא

 -- םוטנדיי עשיליופ סָאד ןרָאװעג טקינייפרַאּפ זיא'ס ןעוו ,קלָאפ ןשידיי םענופ גנוטכינ

 .בושי רעשידיי רענרָאט רעזדנוא ןרָאװעג בורח ןוא טקיליטרַאפ ךיוא זיא

 םענופ הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןורכז ןיא ןוא רעצרעה ערעזדנוא ןקיטייוו סע

 -סגנוטַארסיוא רעד ןופ רַאמשָאק רעד טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה םוטנדיי רענרָאט

 ןקיליורג םענופ רעדליב עכעלרעדיוש יד ךיז ןקעלּפטנַא ןגיוא ערעזדנוא ראפ ןוא הפוקת

 טכיוהעגסיוא ןרעמַאקדזַאג ןוא רעבירג-ןסַאמ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רענרָאט ןופ םוקמוא

 ,תומשנ ערעייט ערעייז

 זיא סע .ןשינעעשעג עכעלרעדיוש יד טניז ייברַאפ ןיוש זיא טרעדנוהרָאי לטרעפ א

 לגוסמ טשינ זיא ןוא ןברוח םעד ןעזעג טשינ טָאה סָאװ ,רוד רעיינ ַא ןסקַאוועגפיוא

 סנפיוהרעטייש ףיוא ןדיי טנערבעג ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא זַא ,ןפיירגַאב וצ

 ןופ בוח רעד ,עבַאגפיוא רעזדנוא רעבירעד זיא .סעירָאטַאמערק ןיא טזַאגרַאּפ ןוא

 ןוא ןייפ םעד זַא ,ןזַאלרעד וצ טשינ ןדיי רענרָאט ענעבילבעג ןבעל שייב עלעפייה

 ןעקניזרַאפ לָאז ןברוח ןופ ליורג רעכעלרעדיוש רעד ,ןרעגַאל ןוא תוסיפת ,םירוסי יד

 ..טייהנסעגרַאפ ןופ םוהת ןיא ןרעוו

 םייה רענרָאט רעטלַא רעד וצ קירוצ דימת ךיז רימ ןרעק ןורכז רעזדנוא ןיא

 רעדירב ,סעמַאמ ןוא סעטַאט עטקינייפרַאפ יד וצ ..ָאטשינ רעמ זיא סָאװ ,רערעזדנוא

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןפוא ןכעלרעדיוש ַאזַא ףיוא ןענעז סָאוו ,ערעזדנוא רעטסעווש ןוא

 ךעלעפעק ערעייז סָאֹו ,ךעלרעדניק ערעייט ערעזדנוא ןסעגרַאפ ןָאק רעוו ןוא
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 בונרטב ןשי *ידוהי בוחר ,מ עטק

 ענרָאט ןיא "סַאג רעשידיי, רעטלַא רעד ןופ טנעמגַארפ א

 קידתונמחרבמוא ...רעזייה יד ןופ ןרעיומ יד ףיוא ןטלַאּפש רעדרעמ עשטייד יד ןגעלפ

 יד ןרעדיילש רעטצנעפ יד ךרוד הזגור רעשהיח רעייז ןיא םיחצור עשטייד יד ןגעלפ

 ...ערעזדנוא רעדניק עכעלקילגמוא

 ןענעז ןוא לזמ סָאד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םוטנדיי רענרָאט םענופ ידירש יד ,רימ

 ןוא ןעקנעדעג ןזומ ,הפירשיטלעוו רעכעלקערש רעד ךָאנ ןבעל ןבילבעג סנ יפילע

 ...ןבעגרַאפ טשינ ןוא ןסעגרַאפ טשינ ..!"קלמע ךל השעש המ רוכז, :ןענָאמרעד

 דרַאּפ ןכַאנ ןורכז םוצ ןלעטש רימ ןכלעוו ,טנעמונָאמ רעדעי ,הבצמ עדעי לָאז
 דנייִרַא ןלָאז ןלארטש עקידלּפַאצ סנעמעוו ,דימת רנ א ןייז ,םוטנדיי רענרָאט ןטקיליט

 ןוא עטייזעצ ,ןדיי רענרָאט ענעבילבעג ןבעל םייב יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןעגנירד

 -וצפיוא בוח רעזדנוא ןָא זדנוא ןענָאמרעד ןוא ...טלעוו רערָאג רעד ףיוא עטיירפשעצ

 טָאה סָאװ ,בושי ןשידיי רענרַאט םענעטינשרַאפ םעד ךָאנ קנעדנָא ןקיבייא םעד ןטלַאה
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 טסנוק ,טפַאשנסיוו ןופ טיבעג ןפיוא ןטייקכעלנעזרעפ עקיגָאװ ענייז טימ טריצלָאטש

 ...רוטַארעטיל ןוא

 ןפאשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עדנטיידַאב ןופ עפש ַא טַאהעג טָאה ענרַאט שידיי רעזדנוא

 ןטיבעג עלַא ףיוא סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עטפַאהרעטסומ ןופ ייר עצנַאג ַא

 םעלעדייא ןַא ךרוד ןבירטעג .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס ,ןשיטילָאּפ ןופ

 וצ ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד טכַאמעג עפורג עשיאייטרַאּפ עדעי טָאה -- טסעמרַאּפ

 סעיצוטיטסניא עכעלצונ רעמ סָאװ ןפאש וצ ,טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ריא ןרעגייטש

 -תונברק עלופ ןוא םזילַאעדיא רענייר .ענרָאט ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא ןטלַאטשנַא ןוא

 טייקכעלמיטנגייא יד ,תוהמ רעד ענרַאט ןשידיי רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענעז טייקטיירג

 .ןרעהעג טלָאזעג טשינ טָאה רע ייטראפ רעכלעוו וצ ,רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןדעי ןופ

 םינלבח עשטייד יד ,םינילת-יצַאנ יד ..ןרָאװעג טשיװעגּפָא ,ןדנּווושרַאפ זיא ץלַא

 טזָאלעגרעביא טשינ ..טקעמעגפַא ,טעטכינרַאפ ןפוא ןשירַאברַאב ַא ףיוא ץלַא סָאד ןבָאה

 .רכז ןייק ןופרעד

 רענרַאט ןטקינייפרַאפ םענופ הטילפה"תיראש רעד ןופ בוח רעד רעבירעד זיא

 ןטיהוצּפָא -- םוטנדיי

 ,םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,ןדיי רענרָאט ערעזדנוא ךָאנ רוכזי םעד

 םעד ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,רעריטרַאמ ערעזדנוא ךָאנ רוכזי םעד

 ;טייהשטנעמ רעד ןופ אנוש ןטסערג

 ןבָאה סָאװ ,רעפמעקירענַאזיטרַאּפ ןוא יָאטעג עשידלעה יד ךאנ רוכזי םעד

 .קלַאפ ןשידיי םענופ תובישח עלַאנַאיצַאנ יד ןוא דובכ םעד ןביוהעג

 םוטנדיי ןשיאעפַארייא ןטקיליטרַאפ םענופ ןברוח םענײמעגלַא םעניא ןוא חבזמ ןפיוא

 .םישודק רענרָאט ערעזדנוא טניושרַאפ טשינ לרוג רעשיגארט רעד טָאה

 ! קנעדנָא רעייז דובכ
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 ףיסכ .ז ר"ד
 ביבא-לת

 "סה ה םימיב, בונרט

 ףיסכ .ז ר"ד

 המדקה

 הנושו הקוחר יד הפוקתל םיסחיתמ ,ריינה לע ןאכ הלעמ ינאש ,תונורכזה יעטק

 1920 תנש דע :בונרטב יתרג םהבש ,"םהה םימי,ל םיסחיתמ םה .ונתפוקתמ ירמגל

 םינשל ןכו (תיאמצעה הינלופ לש התמוקת תישארו הנושארה םלועה תמחלמ ףוס)

 הפש, תרבח לש תונבלו םינבל תידוהיה היסנמיגה, תא יתלהינ ןהבשש ,7

 .בונרטב "הרורב

 תולעהל אלא ,תידוהיה בונרט תודלותל תורוקמ יעטק םושרל הנווכה ןאכ ןיא

 רפסב םסרפתהל םייואר ,הלאה תורושה בתוכ תעדל ,רשא ,םירבד המכ הישנה םוהתמ

 תעשב ,תיביטקייבוס ,תישיא המינמ ענמהל ןיא .םש םה רשאב בונרט יאצויל דעונה

 תונש תורשעב םינוש םיירוביצ םימוחתב ולעפ יתחפשמ ינבש ןוויכמו .םירבדה תביתכ

 םג םשו הפ םיבלתשמ םיישיאה יתונורכזש ירה ,בונרט תליהק לש תונורחאה המויק

 .ונריע לש רוביצ ינינע המכב

 תודלי

 .יתביבס לש יתדה יווהב םירושק םינושארה יתונורכז

 ,(ךרעב -- 12 הקסבובל בוחר) "הרות ידמול, תרבח לש "לביטש ,,ה בטיה יל רוכז

 שובלה ידיחיה דליה יתייה הז "לביטש,ב .ינאו ידוד ,יבס :ונתחפשמ ישנא וללפתה ובש
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 "הרות ידמול , ישנא .םידיסחה גהנמ יפל תולסלוסמ "תואפ, לדיג אלש ,יפוריא שובל

 היהש ,םדרבא לידנמ הירכז 'ר ,יתבס יבא תוכזב -- הז דחוימ הרקמב םתואנק לע וגילבה

 | .הז "לביטש ,ב םיקהבומה םינדמלהו םיתבה ילעבמ

 בור וליאו (ב'צידרבמ התיה ימא) יסור-םורד אטבמב תידיא התיה ימא תפש

 דע .תינלופ םהיניב ורבד ,,08166 572616081" ("םיעלקה ןג,,) ריעה ןגב זא וקחישש םידליה

 .הביבסה ידלי םע "תפתושמ ןושל, רסוח תמחמ דדובמ יתייה המכ דע ,רכוז ינא םויה

 תומתי

 יבא ,יבסב ואר "הרות ידמול,בש םיאנקה .(ןלהל :האר) יבאמ יתמתיתנ יתודליב

 דליה לש וכוניחל יארחאה תא (בונרטב זא רגש ,ב'צידרבמ בורודוח ןמלז 'ר) ימא

 ליג ינפל -- רמולכ ,שש ליג ינפל "רדח,ל יתוא חולשל אל ימא הטילחה הנהו .םותיה

 ."תירבעב תירבע, אקווד דומלל יתלחתה ,שש ליגל יתעגהשכלו ,יתכלממה הבוחה ךוניח

 שידח רפס ,"םיליחתמל ארמג,ו (..."ארקיו, רפסמ אלו) תישארב רפסמ שמוח יתלחתה

 .(ידיא אלו) ירבע רבסה םע לכה -- םהה םימיה גשומ יפל

 וירוממ דחאו ,ותובחרתה םצעב זא .אצמנ בונרטב "הרורב הפש, ירבעה ס"היב

 םירועש ינש םוי לכב יל ןתנ ,ל"ז יקסנמוא ףסוי 'ר -- םהיניבש קודאה -- םיריעצה

 לע ,יבס לע אינורטב ואב "לביטש,בש םידיסחה .תירבעה תרהט לע לכה -- םייטרפ

 םלוא ,ירבע ,ינויצ הרומ ידיל ,ןלציל אנמחר ,"דמש,ל יתוא רוסמל ימאל השרהש

 התעד לע הדמע ,25 תב הנמלא זא התיהש ,גינפרבליז ליזייר תרמ ,הכרבל הנורכז ימא

 ישנא .16-15 ליג דע יקסנמוא ףסוי 'ר לש ודימלת יתראשנ ינאו ךוניח ינינעב

 קודא וימי ףוס דע ראשנ ,קהבומ םכח דימלת היהש ,יקסנמוא ףסוי 'רש ,םיעדוי בונרט

 .םייתנש ינפל (91) א"צ ליגב ץראב הבוט הבישב רטפנ אוה .תירבעב קודאו תודהיב

 .ךורב ורכז יהי

 םירוענ

 חסונב םיקסופו ס"ש דמלאש ,ךכל ימא הגאד ,השידח תירבעב יתססבתהש רחאל

 לעב תאז םעו "הרות ידמול, ישנאמ עודי םכח דימלת ,שריה יל'אבא 'ר לצא יתרוסמה

 .שדחה רודל סחיב תונותמ תועד

 יתלבק ךכ-רחא קרו תירבעב בותכו אורק יתדמל ,תידיאב רבדל יתלחתה ,רומאכ

 הדוגאה תורבח ,רכיילג הירמ כ"חאו הנינפ תומלעה ויה יתורומ .תינלופב םייטרפ םירועש

 .הנממ ףדונ היה תונויצה חיר וז תינלופ םג ,רמולכ ,"םירמ , תינויצה

 העבקש יכוניחה וקה לע תונדפקב הרמשו דחאכ טקשו ףיקת יפוא תלעב התיה ימא"
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 הלכשה לבקאש התצר איה .לוח ידומיל םוחתב ןהו תודהיה ידומיל םוחתב ןה -- יבגל

 החפשמהו ידוהיה תיבה תרגסמב ,רשפאש המכ דע ,םלוא -- האלמ תימדקאו תינוכית

 התיכ ףוסב קרו ךא ירוביצ ס"יבב יתדמל ךכיפל ."םייוג ,ה ןיב ברעתהל ילבמ -- תיתרוסמה

 תודסומב םג .(הניוב תירטסוא היסנמיג) תינימש התכב כ"חאו (תינלופ היסנמיג) תיעיבש

 העיסנ ,הביתכ) תבש לולחל לגרתא אמש ,תותבשב םידומילהמ יבקע חרואב יתרדענ הלא

 היסנמיגב םלוא .תותבשב ס"היבב רוקיבמ תימשר יתררחוש הירטסואב .(המודכו תבשב

 .תותבשב ס"היבב רוקבמ יתוא ררחשל תיקוח תורשפא התיה אל תינלופה תיתכלממה

 תפוקת זא התיה) תלוס ג"ק המכב (יקסבוטילק) התכה ךנחמ תא דחשל ידוד ץלאנ ךכיפל

 "ומלענ, התכה ןמויב תורדעהה תועשו ,(הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש רוזחמה

 ."וקדצוה, וא

 ךוניחו הארוה

 תותבשב ינלופ ס'"יבב רוקבמ יתטמתשהש רחאל םינש המכ :ןינע ותואב ןינעל ןינעמו

 ,התיהש ,בונרטב "הרורב הפש, תידוהיה היסנמיגה לש ןושארה הלהנמ תויהל יתיכז

 .בונרטב ריעצה רודל ירבע דומילו ךוניח קפסל הגאדשו תותבשב הרוגס ,ןבומכ

 םרג אלא ,ייחב עירכמ הנפמ קר אל הווהמ "הרורב הפש, היסנמיגה לש הדוסיי

 יושב היצילג ידוהי וכז זאמ .בונרטב ידוהיה רעונה ךוניחב אטוז הכפהמ ןיעמל םג

 הלכשה תתל ופאשש הדמב ,היצילגב םידוהיה םירוהה ולגרתה ,קוחה ינפב תויוכז

 םהבש ,(םיינלופהו םיירטסואה) םייתכלממה םיינוכיתה ס"התבל םתוא חולשל ,םהינבל

 רעונה לע הלאה ס"התב לש םתעפשה התיה תידוהי הניחבמ .יספא היה דומילה רכש

 םכותל וגפס ,םינלופה ןיב ללובתהל וליחתה םידוהיה םידימלתה .רתויב תילילש ידוהיה

 .תרתסנו היולג תוימשיטנאמ טעמ אל ולבס םגו תורז תויוברת

 "תיאסרגנוק,ה הינלופו היצילג ידוהי לש םתעד לע ולבקתנ אל תונוש תוביסמ

 הגרדהב ומקוה תאז תמועל ,("תוברת, סופטהמ) תירבע הארוה תפש ילעב ס"התב

 ןהבש ,תוידוהי תויסנמיג תימורדהו תיזכרמה הינלופ לש תוינוניבהו תולודגה םירעב

 םישילש ינשו תודהיה ידימלל (םוי לכב םייתעש) םירועשהמ שילש ךרעב ושידקה

 םג העיגה וז העפות .תינלופה הפשב לוח דומילל -- (םוי לכב תועש 5--4) םירועשהמ

 ,"םירועש, קרו ךא הנושארה םלועה תמחלמ ינפל המייק "הרורב הפש, תרבח :ונריעל

 םלועה תמחלמ ירחא ,תאז תמועל .תירבעה הפשב צ"החא לש דוסי תותכו "םיסרוק,

 דסונש ,"תוברת, תורדתסה ףינסל םיירבעה םירועשהו "םיסרוק,ה ורבעוה ,הנושארה

 ינושל-וד ידוסי ס"יבו םידלי ןג 20-ה תונשב המיקה "הרורב הפש , תרבח וליאו ,בונרטב

 ."הרורב הפש, היסנמיגה לש 'א התכה 1927 תנשב החתפנ כ"חאו תותכ 4 לש

 ידמ החתפנ "ונלש, היסנמיגב םגו תותכ הנומש היסנמיג לכ התנמ םהה םימיב

 .היסנמיגה לש ןושארה םירגובה רוזחמ םייס 1935 תנשבש דע תפסונ התכ הנשב הנש
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 םהילע רוזחל םעט ןיאו "הרורב הפש, הרבחה לע םיבר םיטרפ וספדנ 'א בונרט רפסב

 ישאר לע תלטומ התיה "הרורב הפש, היסנמיגל תירקיעה הגאדהש ,קר ןייצא .ןאכ

 .דסומה חותיפב םיבר םיצמאמ ועיקשהש ,ןפש לאומש ר"דהו רגינ םייח 'ר -- הרבחה

 להינ 1939--1932 םינשב ;הלאה תורושה בתוכ דסומה תא להינ 1922--1927 םינשב

 | .שובנזור ר"דה -- ותוא

 .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע "הרורב הפש, היסנמיגה האיצוה םירוזחמ השמח

 לע דיעמה םותחנ, תניחבב תויהל אל ףידעמ ינא הז רפס תיב לש דוסיה יחינממ דחאכ

 ,תכנחמ העפשה ילעב ויה וירומש ,ימניד ס"יבכ יבל חול לע תורח דסומה ."ותסיע

 .בונרטב תינויצה רעונה תועונתבו ידוהיה רוביצב םג אלא ,םהיתותכ תרגסמב קר אל

 תרחא וא וז הרוצב םתונויצ תא ובאש ,ץראב םויכ םירגה ,האושה ילוצינמ רכינ זוחא

 חקפמה ,םלועה תומוא ידיסחמ דחא בוטל רוכז םג .בונרטב "הרורב הפש, היסנמיגהמ

 ,תונושארה המויק תונשב ,ינלופה יזוחמה יתלשממה ןוירוטרוקה םעטמ היסנמיגה לע

 .(טט120ע514י6 '/151201081) יקציביזָאיו בלסידאלו רמ

 וידומיל קוח תא םייס ךא הזש ,להנמה דצמו ס"היב ילעב דצמ הזעה וז התיה

 םלוא .הינלופב זא וררשש םיאנתב תוניחבה לכמ שדח ןוכית ס"יב םיקהל ,הטיסרבינואב

 םעפ"אל הפיחו יהבא שגרב םיריעצה וירומלו ריעצה דסומל סחיתה ילותקה חקפמה
 .ותישארב ס"היב לקתנ םהבש םיילמרופה םייוקילה לע

 םייתחפשמ תונורכז

 יבא ,םדרבא לידנמ הירכז 'ר םש לע ,הירכז לארשיב ארקנ ימש :םדרבא תחפשמ

 .ותגוז .תונדמלב עוקש ובורו ושארו ,דיגנו דיסח ,קהבומ םכח דימלת היהש -- ,יתבס

 סיבש השובח ,תטמוקמ השישי :בטיה יל הרוכז ,יתבס םא ,םדרבא לדנימ הנח תרמ

 העדיו חילצמ יאקנב קסע הלהינש ,ליח תשא התיה הז םע דחיו ,תולמלמ םע רוחש

 ובש ,ירורפאה ,קבואמה ,קיתעה דרשמה בטיה יל רוכז .התוא םיבבוסה לכב טולשל

 הדבכ הדלפ תפוק הירוחאמ ,לודג הביתכ ןחלש ירוחאמ הבשי איה .אתבסה "הנהכ,

 "לוכיילכה, לכינפ סחנפ רמ בשי ודי לעו הביתכ ןחלש דמע ,המ קחרמב ,הלוממו

 םיסנכנו םיאצוי ויה דרשמב ."םוטוטקפ, ןימ ,"רשק ןיצק, ,םירתס ץעוי ,ןסקנפ ,דרשמב

 : הדהאב םהילע ףיקשמ ינא םיקחרממו םלענו עקשש םלוע םע םינמנה םינוש םיסופט

 ,("רעטכַארפ, :תידיאב) תונטק תולבוהל םינכיס ,("רתשח, :תידיאב) תורטשיירוסרס

 לש הנחלש לע םוי לכב םילכוא ויהש הבישי ירוחב :רמולכ) "םימי, לכואה "רוחב,ה

 םיחרחרמ ויהש ,םינינהו םידכנה םיכייש ויה אתבסה לש ידרשמה יווהל .(תרחא החפשמ

 םילעפתמו רזומ ינופלט רישכמב םילכתסמ ,םינושה תומתוחב םישמשממ ,םתאנהל דרשמב

 ,די-שבכמ תועצמאב לעפומה ,דרשמ יבתכמ לש תוקתעהה רפסמ
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 ירפ ,ילארשייץרא זופתו הגוע :יתרוסמ דוביכ תלבק םג ללכ יתבס לצא רוקיבה
 .ונממ תונהיל וכז "םידיגנ, ידלי קרש ,םהה םימיב תורתומ

 רחאל .אובל דיתעל םולשב םג החטבו הכורא הוולש הפוקתב הייח תא היח יתבס

 התיבמ רכינ קלח הריכשה הנקזהש לע (הישרוי כ"חאו) החפשמה ינב וננולתה השעמ
 ,הנש 20 ,דאמ הכורא הפוקת ךשמל ,(םיצוקואמ) ץֶאג ןורבה ,הביבסה ירישעמ דחאל
 הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ אתבסה לש התריטפ ירחא רצק ןמז .בוצקו עובק ריחמבו
 החטבו תוביצי עפושה תוריכשה הזוח ותוא לכו תרהוד היצלפניא המק היתובקעבו
 .תיחולצ יפ לע וב רוצל יואר היה אל

 .ךורא ןמזל םיזוח תושעל ולדח םדרבא לדנימ הנח רחאלש תורודב

 ןברוחה ירחא םייחב וראשנש ל"ז גינפרבליז והיעשי 'ר ידלי ידי לע המקוה וז הבצמ
 ענעבילברַאפ ןבעל םייב יד טלעטשעג ןבָאה ענרָאט ןיא תורבקה תיב ןפיוא הבצמ יד

 ןברוח ןכָאנ ל"ז גינעפרעבליז והיעשי 'ר ןופ רעדניק
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 ,הנתחל התומ רחאל רבע יתבס לש רירקהו רופאה יאקנבה הדרשמ :רלסקו תחפשמ

 ןיבש הפוקתל ומיאתהלו קסעה תא חתפל חילצה אל "לארשי דודה, .רלסקו לארשי 'ר

 ודדנו ונתחתה -- ,לעפמב ןינע ואצמ אל וינב .םייקה לע רמש קרו תומחלמה יתש

 | .רלסקוו-םדרבא לש קנבה תיב תא תיפוס הלסיח הינשה םלועה תמחלמ .םיקחרמל

 םויב רטפנ ל"ז גינפרבליז (ףלָאװ) באז ןימינב 'ר ,יבא : גינפרבליז ףלָאװ תחפשמ

 תויטויביטנא תופורת .תואיר תקלדב הלח ,ןנטצה אוה .(1907) ח"סרת תרצע ינימש

 ,27 ןב קר אוהשכ ,ומלועל ךלהו -- רבשמב דמע אל יבא .םימיה םתואב ןיידע ויה אל

 םייח 'ר ,ןיבור ,רטטשדנרב ינב) ל"ז אבא לש וירבח יל ורפס ,תצק יתלדגשכל

 הבש הפוקתב ,בונרטב םינושארה םינויצה םיתבה דחא היה יבא תיבש ,(דועו רגינ

 תא םיחישמ ויה אבא ינפב .םיללובתמ ויה םטועמו םיאנק-םידיסח ויה בונרט ידוהי בור

 םהיתומוקמש ,םיתב ילעב ,"הלכשה,ב וקסעש לע זיולקהמ הפרחב ושרוגש ,םירוחב םבל

 עקעקל שי דציכ ,הצע וסכט אבא תיבב .תונויצב וקסעש לע תפזב וחרמנ שרדמה תיבב

 .בונרטב ידוהיה רוביצה תודסומב זא וטלשש ,םיללובתמה לש םתציב תא

 ,וב עוגפל וא ופיקתהל וזיעה אל םלוא ,אבא לש ותוליעפ לע ועדי תונויצה יבירי

 התרחנ .תיתרוסמה ותעפוה תרוצ לע רמש םגו תססובמו תסחוימ החפשמל ךייתשה ןכש

 שובח ,תותבשב ישמ תטופק שובל ,תובע ןקז לעב :אבא לש ונקויד תומד ינורכזב הפי

 ואצומ םוקמ ,השרו דילש קסנולפ הרייעהמ היה ויבא) ושארל "ינלופ הפיטק טקסק,

 תופשב הפיה ונונגסמ יתינהנו האנה ודי בתכ תא יתיאר ,יתלדגשכ .(ןוירוג-ןב לש

 הקיתע תירבע תורפס שודגו אלמ -- דחא :םילודג תונורא ינש ודמע ורדחב .תודחא

 םירפסה לכ ודמע ינשה ןוראב .ףלק ריינ לע ספדומ לודג אנליוו ס"ש תוברל ,תינברו

 .'וכו ,"הירומ , ,"הישות,, ירפס תוברל ,וימיב רואל ואציש םירבעה

 הדנה יתוחאו (ליעל :האר) "תיבה, לש ונויבצ תא ימא העבק יבא תריטפ רחאל |

 ,1942 ינויב ,בונרטב הלודגה הטיחשה ימיב ופסנ ןהיתש .ונירוה יכרדב הכלה ל"ז

 םיבר .ונתחפשמ לכב תטלובה תוישיאה היה ,יבא יחא ,גינפרבליז םייח והיעשי "ר

 (רוציקב -- בונרט יקיתוו ול וארק ךכ) "היעש, תא ורכזי יאדו הז רפס יארוקמ

 ימימ הפי ותוא רכוז ינא םלוא ,תירמחו תיתרבח הניחבמ סרהנש רחאל ,ותדירי תפוקתמ

 ,ויסיכ תא ןקורל ןכומ ,בל בוט עפושו בידנ ,בונרט תובוחרב תנרוק תומד ,ותלודג איש

 .(!היהש השעמ) ךרדב ושגפש ,ירקמ ךרצנל ודיבש המ לכ תא תתלו וילענ תא ץולחל

 ,תונמא דחוש םדא ,"ינוריע, ןקסעו רוסמ ינויצ ,רוביצ ינינעב בוט םאונ היה אוה

 הביתה ינפל רובעל עדי םג ןכ י"פעאו ,רחסמב ןהו הישעתב ןה -- קירבמ םיקסע שיא

 .ראופמה ותיבב הכוסנ התיה חורה תוברתו תוליצא תריווא ...םיארונ םימיבו םיגחב

 יתדוד תא דמילש ,(יקסנלפוק ןועמש) ןייוצמ ירבע הרומ ותיבב קיזחה םינש ךשמב

 .ההובג המרב תירבע תורפסו הפש הידלי תשלש תאו

 -- גינפרבליז והיעשי תיבו לרוגה די וב העגפ הינשה םלועה תמחלמ ינפל דוע
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 ולצינ הזל תודותו לבת יוצקב תרזופמ ותחפשמ התיה המחלמה ץורפ םע ."קרפתה,

 הפוקת התואב .האושה ימיב הז רחא הזב ופסנ םירוהה וליאו -- ןבהו תונבה יתש

 .יבא לש ותוחא ,לזומ הדלוג תרמ ,יתדוד םג התפסנ

 יאצאצ ידירש וליאו ,וז תראופמ החפשמ לש םלש רוד טעמכ ומלועל ךלה הככ

 .ליזרב דעו הילרטסואמו ב"הרא דעו לארשימ :תושבי עברא לע םויכ םירוזפ החפשמה

 בונרטב "סַאג עשידיי יד, קיתעה בוחרמ עטק

 ענרָאט ןיא "סאג רעשידיי, רעטלַא רעד ןופ טנעמגארפ א
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 רעגניז םהרבא
 (עדַאנַאק -- ָאטנָארָאט)

 סייה עטלַא ןיימ - ענרָאט

 רעגניז םהרבא

 טָאטש-םייה ערעייט ןיימ ןזָאלרַאפ בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג ךיא ןיב גנוי רָאג ךָאנ

 עניימ תעב ןשינעבעלרעביא יד טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ןורכז ןיימ ןיא ףיט .ענרָאט

 .ענרַאט ןיא ןבעל ןשידיי ןקילָאמַא םענופ רעדליב יד ןפיול םליפ א ןיא יוו ...ןרָאי עגנוי

 ,תונורכז ןשירפוצפיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז ךיא בָאה ץראה ןיימ ןיא רעטיצ א טימ

 ףיוא זיא סָאװ ,םוטנדיי רענרַאט םענופ ןפאש ןוא ןבעל ןטימ ןדניברַאפ ןענעז סָאװ

 ןבערטשאב ךיז ךיא לעוו רעבירעד .םשהישודיק לע ןעמוקעגמוא ןפוא ןכעלרעדיוש ַאזַא

 ןיימ ןופ םיטרפ ןבעגרעביא םייב ןטייקכעלגעמ עניימ ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז ןטלַאה וצ

 .טנייה ךָאנ ייז קנעדעג ךיא יוו ןוא ןעזעג ייז בָאה ךיא יוו ױזַא ,ענרָאט שידיי

 טראד ןבַאה ןא דימת ןופ .ענרָאט ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעוועג זיא קידנזיורב

 ענייז טיול ,רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי ,הסנרפ רעייז ףיוא טעווערַאהעג רעווש ןדיי

 -עגנָא רעדָא רעטעברַא סלַא ייס ,רעלעירטסודניא סלַא ייס ,ןטייקיאעפ ןוא תוחוכ

 ןוא טייקיסיילפ רעשידיי קנַאד א .רעמערק רעדָא רחוס-טרוה סלַא ייס ,רעטלעטש

 קנאד א ..ענרָאט ןופ גנוטיידאב עכעלטפַאשטריװ יד ןגיטשעג זיא טײקמַאזטעברַא

 -סלדנַאה רעקיגָאװ ַא ןרָאװעג טָאטש יד זיא ןדיי רענרָאט ןופ טסייגסגנומענרעטנוא םעד

 םענופ גייטשפיוא ןשימָאנָאקע םוצ ןגָארטעגיײב ליפ טָאה סָאוו ,רעטנעצ-עירטסודניא ןוא

 םענופ דנַאב ןטשרע םעניא ךאנ -- טרָא רעדנַא ןא ףיוא .זיירק רענרָאט ןצנַאג

 ,ןדיי רענרָאט ןופ ןעמענ עטסקיטכיוו יד ןרָאװעג טנָאמרעד ןענעז "ענרָאט , ךוב-רוכזי

 ,ןעגנומענרעטנוא-עירסודניא ןוא "סלדנַאה עסיורג ראפ דוסי םעד טגיילעג ןבָאה סָאװ

 רעטעברַא עשידיידטשינ ןוא עשידיי לָאצ עסיורג ַא גנוקיטפעשַאב ןעמוקַאב ןבָאה סע ּווו

 ,עטלעטשעגנָא ןוא
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 תיתלשממ םויה -- בונרטב ןיטשנרוב-רצנַאש לש רוטיק תנחט

 עש הכולמ א טנייה -- ענרָאט ןיא -- ןייטשנרַאבדרעצנַאש לימ:ףמַאד יד

 קראטש ענרַאט ןיא ךיז טָאה תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ הפוקת רעד ןיא

 ךעלצנעג ןעוועג זיא סָאװ ,עירטסודניא-סגנודײלקַאב עטגייווצרַאפ טיירב א טלקיווטנַא

 ייז ..רעטעברַא עשידיי טנזיוט יירד ךרעב טקיטפעשאב טָאה ןוא טנעה עשידיי ןיא

 זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עלענַאיסעּפָארּפ עקראטש יד ענרָאט ןיא ןפאשעג סָאד ןבָאה

 -ערַאה עשידיי עקיזָאד יד .ןסערעטניא-סטעברַא ערעייז ןופ ךאוו רעד ףיוא ןענַאטשעג

 ,םיײה-רעטעברַא ענעגייא ןַא טיובעגפיוא רעטלעג עטרָאּפשעגּפָא ןופ ןבָאה סעקינשאפ

 יפיוא ךיז ןבָאה טרָאד .שטיוועלַאכימ .ב רעריפ ןשידנוב ןופ .נ .א ןינב ןכעלרעה א

 ;ןעשזנַארב ענעדישרַאפ ןופ ןענייארַאפ עכעלטפַאשקרעוועג יד ןופ ןעָארויב יד ןטלַאהעג

 ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ץַאלּפ ןענופעג ןבָאה טרָאד

 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיי ךרוד ןרָאװעג ןטלאהעגפיוא ןוא ןפאשעג

 םוצ זַא ,ןרעוו טנַאמרעד טייהנגעלעג רעד ייב לָאז ."דנוב, ןופ העפשה רעד רעטנוא

 ליפ טלעג םוכס ןקידנטיידאב א טימ טָאה זױה-רעטעברַא ןקיזָאד םעד ןופ יובפיוא

 ןיא רעוט רֶעֹויטקַא ןַא ,קרָאידוינ ןופ ץיווַאקשרעה םהרבא דניירפ רעד ןגַארטעגייב

 .גנוגעוואבדרטפאשקרעוועג רעקיטרַאד רעד
+ 

 טימ טָאה ןדיי רענרָאט בור רעד .ןבעל ןדיישאב ַא טריפעג ןבָאה ןדיי רענרָאט

 טָאה ןבעל ןרעווש ןקיזָאד םעד ייב ןוא הסנרפ ערעייז טעווערַָאהעגסיוא ימ רערעווש
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 קיתעה תסנכה תיב לש רצחל הסינכ -- תלבזה די לע ןימימ (ַאקסווָאדישז ַאצילוא) "ידוהי בוחר,

 לוש רעטלַא רעד ןופ ףיוה םוצ גנַאגניירַא רעד -- ןפיוהטסימ םייב סטכער ןופ -- "סַאג עשידיי יד,

 ןוא ערַאטינַאס ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עכעלרעה טיובעגסיוא םוטנדיי רענרָאט סָאד

 | ,ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליפ

 תוגאד עכעלגעטגָאט יד רעביא ךיז ןבייהוצסיורַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןדיי רענרָאט

 עשידמול עכיוה רַאג טכיירגרעד ןסיוו ןוא הרות ךָאנ טשרוד ןקיבייא רעייז ןיא ןבָאה ןוא

 רעיינ א וצ ןגעוו טכוזעג דימת ןבָאה ןדיי רענרָאט .תוגרדמ עכעלטפַאשטריװ ןוא

 .גייטשפיוא ןלַאיצָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ א ראפ תודוסי ןגייל ןפלָאהעג ןבָאה ןוא טפנוקוצ

 יד ףיוא ּווו-ץעגרע ...ענרָאט ןיא ןבעל עשידיי סָאד טַאהעג טָאה ןענח ןוא םימעט טנזיוט

 גרַאב-סָאלש , םעד רעטניה רעדלעוו יד ןיא רעדָא "דלעפ סלקנעש, ןיא ןזָארג ענירג

 ."ארַאה, יד טצנַאטעג קיטסַאה ןוא רעדיל עשיצולח ןעגנוזעג רעדניק עשידיי ןבָאה

 יד ,"הוקתה, יד טכליהעג טָאה -- עטלַא ןוא עגנוי -- ןדיי רענרָאט ןופ תופיסא ףיוא

 םיצולח ערעזדניא ןפורעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא רעדָא "העובש,

 ...הרובג ןוא טַאט וצ

 -סנייארַאפ ענעדיישאב יד ןופ ,ענרָאט ןיא ןטַאטשרַאװ:-טעברַא עשידיי יד ןופ ןוא

 ךיז ןגעלפ ,רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי ןופ ,ןשטנעמ-סטעברַא עשידיי ןופ ןלַאקָאל

 ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןעגנַאלק יד ןגָארטעצ גָאט-ור רעדנַא ןַא ןיא רעדָא תבש א ןיא

 ןלַאעדיא יד וצ טפַאשיירט ןוא ףמַאק םוצ ןפורעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל-טייהיירפ עשידיי ןוא

 .תודחא-רעטעברַא ןופ

 ןיא ןבעל-רעגייטש םעד וצ קירוצ ןעקנַאדעג ערעזדנוא דימת ךיז ןרעק רעבירעד
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 ..םינימה לכמ טייקשידי ליפ ױזַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,םייה רעטלַא רעזדנוא

 .ןדיירפ ןוא ןדייל ליפ ױזַא

 ץלַא ...רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא ענרָאט ןיא ןבעל ןשידיי ןקידנזיורב םעד ןופ

 תורוד ךשמב ןבָאה ןדיי רענרָאט סָאװ ,ץלַא ..רעדרעמ עשיצַאנ יד טעדנעלרַאפ ןבָאה

 .ןרָאװעג טשיוועגפָא ,טקעמעגּפָא זיא ,טָאטש רעד ןיא ןפַאשעג

 ּוװ ,שרדמה תיב םענופ ,רערעזדנוא לוש רעיינ ןוא רעטלַא רעכעלרעה רעד ןופ

 יד טימ לפמעט םענרעדַאמ םעד ןופ ...הרות ןענרעל הלילו םוי ןגעלפ ןדיי רענרָאט

 ..ןדיי הדע רעשיסקָאדָאטרָא גנערטש רעד ןופ רעטנעצ םעד -- ,זיולק רעד ןופ ...ןעלגרָא

 .תוברוח יוו רעמ טשינ ןבילבעג ןענעז ...ךעלביטש ןוא םינינמ רעקילדנעצ יד ןופ

 עקיאעפ ענייז טימ ענרַאט ןיא לָאטיּפש עשידיי עטפַאהרעטסומ סָאד זיא ּווו ןוא

 ...? רעטסעוושנקנארק ענעבעגעגעביא ןוא םיריוטקָאד

 טרַאד ןבָאה סָאװ ,ךעלרעדניק עטמותירַאפ יד טימ זיוה-םימותי רעזדנוא זיא ּוו

 ..םייה עטוג ןוא עמערַאוו ַאזַא ןענופעג

 עכייר יוזא ערעזדנוא ןענעז וו ...? ענרָאט ןיא ןלוש עשיאערבעה יד ןענעז וו

 עשיטסַאנמיגיטרָאּפס ןוא ירוטלוק עשידיי יד ןענעז ּוװ ןוא ...ןקעטָאילביב עשידיי

 ...? ןטלַאטשנַא ןוא ןענייארַאפ

 ןשידיי םעניימעגלא םענופ לובמ םעניא ...ןרָאװעג ץלַא זיא טעטכינראפ ךעלצנעג

 .ענרָאט שידיי רעזדנוא ןרָאװעג ןטינשרַאפ ךיוא זיא ןליופ ןיא ןברוח

 יצאנה שוביכה תעב וּפַאטסג י"ע סרהנש ,בונרטב ַאווונ בוחרב לודגה תסנכה תיב לש תוברוח

 ןרָאװעג טרעטשעצ זיא עכלעוו ,ענרָאט ןיא סַאג-ַאווָאנ רעד ןיא לוש רעסיורג רעד ןופ תוברוח יד

 עיצַאפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ָאפַאטסעג רעד ךרוד
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+ 

 ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלמיטנגייא עריא טַאהעג טָאה םייה רענרָאט עטלַא רעזדנוא

 ענרָאט שידיי רעזדנוא ךָאד זיא .ןליופ ןיא םיבושי עשידיי ערעדנַא ןופ טדיישרעטנוא יז

 ןוא םידמול ,ןיז עסיורג ענייז קנַאד ַא םוטנדיי ןשיליופ ןשיווצ רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג

 ךיז ןבָאה רימ ..רעלטפַאשנסיו ןוא רעלטסניק ,ןטסיצילבופ ןוא רעביירש ,םירפוס

 רעטרעדנוהרָאי טניז זיא סָאװ ,ענרָאט שידיי רעזדנוא טימ ןעמעש וצ טַאהעג טשינ

 ,םיגיהנמ עכעלטפאשלעזעג ענייז ןופ לַארָאמ רעכיוה ןופ ,טייקשידיי ןופ לַאװק ַא ןעוועג

 .עקיטפרעדַאבטױנ ןפלעה וצ טייקטיירג רעכעלרעדירב ןוא שינעדנעטשרַאפ רעפיט ןופ

 -ַאיצָאס ןוא רעשיטסינויצ רעד ןיא ץאלפ ןקידובכב רעזדנוא ףיוא ץלָאטש ןענעז רימ

 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ערעזדנוא עלַא ןעוועג ןענעז ךעלרעה יװ ...גנוגעוואב רעשיטסיל

 ...ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ

+ 

 קיטולבטלַאק םייב ,טרעדנוהרָאי ןטס20 םענופ עיצאזיליוויצ רעד ןופ ןייש םעד ייב

 ,םינכש ערעזדנוא ןופ ןזיירק עכעלטנייפנדיי ןופ ףליהטימ רענעטלעז טשינ ןוא ןגייווש

 ןייא טשינ ןוא ןעמַאזוצ טבעלעג רעטרעדנוהרָאי עצנאג ךשמב ןבָאה רימ עכלעוו טימ

 םיחצור עשטייד יד ןבָאה ..טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעייז ראפ ןעמַאזוצ טפמעקעג לָאמ

 ..ןפוא ןשילַאיטסעב ַא ףיוא םוטנדיי רענרָאט רעזדנוא טעדרָאמעגסיוא

 ידנלעטשנייא ןבָאה סָאװ ...ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסירק ןעוועג ...ןעמַאנסיוא ןעוועג

 עיינ סָאד "...ןרָאוועג טיובעגפיוא טרָאד טציא ןענעז רעזייה עיינ, .סַאגיַאװָאנ עקידרעירפ יד

 לוש רעסיורג רעטרעטשעצ רעד ןופ שרגמ ןפיוא ךיז טניפעג לכעלייפ םעד טימ טנכייצעגנַָא זיוה
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 (סַאג-ַאװָארַאשָאק רעד טימ טצענערג) סַאגיַאװָאנ רעקידרעירפ רעד ןופ טנעמגַארפ ַא
 ןופ קָאלב רעד) הליהק רעשידיי רעד ןופ ןינב רעד ןענַאטשעג ןברוח ןרַאפ זיא סע ּווו ,טרָא ןפיוא
 םעד טימ טנכייצעגנַא) זיוה גיקַאטש"יירד ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא (רעזייה-רעלסקעוו-הרובד יד

 טַאר-רעלַאנָאיצַאנ רעשיטָאטש רעד טנייה ךיז טניפעג סע ןכלעוו ןוא (לכעלייפ

 עלעדייא עכלעזא עכעלטע ענרָאט ןיא ךיוא ןעוועג ...ןדיי טעוועטַארעג ןבעל ןגייא רעייז

 .טנַאה ןייא ןופ רעגניפ יד ףיוא ןלייצפיוא ייז ןָאק ןעמ ...ןטסירק

 ןָאעטנַאּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןטסירק עקיזָאד יד ןענעז דובכ סיורג טימ

 -- יטלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןופ עטלייוורעדסיוא יד ,םלועה תומוא ידיסח יד ןופ

 .םילשורי ןיא "םשו די, טנעמונַָאמ-קנעדנָא םעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ

+ 

 ןטכַאשעגסיוא זיא תוכולמ עניילק ןוא עסיורג יד ןופ טייקביוט רעלַאטָאט רעד ייב

 ...ץלא ...ץלא .םוטנדיי רענרָאט רעזדנוא ךיוא רעטנורעד ןוא עשיליופ סָאד ןרָאװעג

 רעשיצַאנ רעד .םולח א יוו ןענירעצ זיא ענרָאט ןשידיי םעניא ןעוועג לָאמַא זיא סָאוו

 ןטגייווצראפ םעד טלצרַאוועגסיוא ןוא ןסירעגסיורַא ,טיירדעגרעביא טָאה טניוומרוטש

 עשידיי יד ענרָאט ןיא ןדנּוװשרַאפ טנייה ןיוש ןענעז סע ..ענרָאט ןיא םיוב ןשידיי

 עשידיי יד ענרַאט ןיא ןרָאװעג ןיוש ןענעז טמיורעגפָא ...רעזייה עשידיי יד ...ןסאג

 ןיוש ןענעז ןסאג עיינ ,ןרָאװעג טיובעגפיוא טרָאד טציא ןענעז רעזייה עיינ ...תוברוח

 טעווערַאהעג ןוא טבעלעג ןבָאה ןדיי רענרָאט ּוװ טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג טריקורב

 .רעטרעדנוהרָאי ךשמב

 ..תורבקה תיב רעד רָאנ זיא ענרָאט ןיא ןבילבעג

20 



 רשילפ בקעי
 (היבחרמ)

 הנניאש הבוהאה יריעל

 .ץק ןיא תורבחו םח בלו המימת תודלי תונש ,זפ תומולחו םירוענ תונש ?םתא ןכיה

 תועונת לש אתגולפ ינב םתא ןכיה .תפסכנה תדלומה תפש דומיל יברע ,םיחוכיו תוליל

 .הדיתעל רדהו ראפ הפיסומו הלש ינויערה הכרד לע תחא לכ ,תובורקו תונכש רעונ

 תורודמ תוליל ,דודגה לגד תחת תבש ילויט ,םיטפרקה תורעיבו הרטטה ירהב םילויט

 םיבחרמל לע תאשנתמ תמסובמהו המוסקה שפנהשכ תדהוא אל הביבסב דע תורעיב

 םייזיפ םיקבאמ ךותש הרבח ,םיפוסיכו הריצי ייח לע תססובמ הרבחלו השדח תדלומל

 .המואו םעל תיב לש םישדח םיחירא הנוב ,םינש יפלא תוסירה המיקמ םיאליע םיישפנו

 קפואב שמשה החרז ןכ יפ לע ףאו ,םירוהו םיחא ,םיבורקו םידידי וגוסנ הינפמו שי

 יתבבו הדירפה יפשנב םיזילע םיריש ודהדה ,םירוענ תורייש ומרז ...לעמ םיבכוכה וזמרו

 םילמנה ואלמ ,הפוריא יבחרב ץק ןיא תוליסמב םיצולח תוסומע תובכר וקמח ,תוביתנה

 1920 רָאי ןיא ענרָאט ןיא םירמוש הצובק ַא 1920 תנשב בונרטב םירמוש תצובק

 ,הילרטסואב םויה -- טנומגיז םוארט ,קעטרַא טרַאהלעגנע :(סקניל ןופ ןציז) לאמשמ םיבשוי

 בקעי ץלַאז ,(--) ,יכדרמ ןמפואק ,(ביבא-לתב אפור םויה) והיעשי רעלדנעה

 ןָאעל תילוגרמ ,בקעי רזייפש ,רנדור קענַאמ ,ןמרעמיצ :(סקניל ןופ ןעייטש) לאמשמ םידמוע

 גרבנעזייא ,(היבחרמ ץוביקב םויה) קעטרַא ץרַאוש ,לארשי ןמרעפפוק
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 "באז, תצובק -- 1921 תנשב בונרטב "ריעצה רמושה,

 ןועבטב אפור םויה) םייח לטכאו--9 ,רלסער--8 ,לעמעז--7 :םירפסמ יפל לאמשמ םיבשוי

 ,בקעי יקסנאמוא--5 ,רצניל--4 ,ןיטש--3 ,קלימ סירפ--2 ,םייהנרוט--1 : םידמוע

 (לארשיב םויה) ףסוי ולינרוק :עצמאב ,(בונרטב םויה) קענעה ןוארב-6

 שפנה הזלע המ ,םינשה ןתרקי המ !יוה .תארוקה תדלומה ןינבל םיצא םינמאנ םינב

 .תודגנתה לכ עינכהל ,תוממש שובכל ,תומלוע קובחל ,תולודגל תפאושה

 הנתנ ,היפויב שפנה תא הכשמ ,הלואשה תדלומה"םאה ןילופ ,המוסקה ץראה יפונ

 ףוגה יגונעת תאלממ הביאש ןפוח אולמ ,הנידמבו תיבב עפשה .עגרה ייוואמל ןקרופ

 איה ,דימתה שאה הרעב בלה קמועב .תושיה יקמעמל עוגרמ תתל וקיפסה אל ,שפנהו

 חיטבמו שפנה ימינ לכב ךשומו זמורה עדונ אלה רחמה תא השפח הדירמהו הביהלה

 .םינפב רסחה תא םילשהל

 ןגרואמ רעונ חמצ ,תודוגאו תורובח ורצונ .הרבחה יוואמל ורבטצה טרפה יוואמ

 הרבחהו טרפה ןיב עבשנ יתלבו קסופ יתלב קבאמ ,ךרד ירורמת שבגמ יתרבח יווה רעונ
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 תומדנ תוינוציח תורגסמ קרש ,תרחאו וז ,ולשו ךלש וז ,העונתה החצינ ףוסבשכ

 ךירבעב הדיגב ךות ,תומולחהו תודליה תסירע ,הבוהאה יריע תבזענ ךכ .ןהיניב דירפהל

 .ויוואמו ויתומולח רוצי השדחה וז ןעמל ותבוהאב דגובה בוהאה ןיעמ ,ראופמהו רישעה

 תומולחה תמשנה ץראל

 םידידי ,תועונתה ינב וזז תורייש תורייש .ביבאה אבו ,שמשה החרז ,םיגלשה ורישפה

 ואשנ םירעוס םימי ילג לע .?"הארתנ םעפ יא םאה, םינבה וכב ,תוהמאה וכב .םירבחו

 ,שדחהו עדונ אלה ינפמ הדרחה הלדג .שפנו בלל םיבורק הכ םיקוחרה םיפוחל תוינואה

 יוצמה .תובזכאו בער תונש ואב .הינב תא הלכא ץראהו ?ןוצרהו חוכה דומעי םאה

 םעפ אל וכש הרובשה שפנהו שלחה ףוגה .הפיאשהמ הנטק תלוכיה .יוצרהמ היה קוחר

 ,םיסוטפילקיואב לצב רתסומ ןנער רבק עתפל ץצ םשו הפ .תירזכאה תואיצמל וענכנו

 וכרדב בזכאתהש שיאה תא חיצנה ריעה ינבמ ,רכמ וא דידי לש םשו ,תורבקה תיבב

 בזענו רבכ חכשנש ,רבעל הרזח ךרדה תא ואצמ יכ םשפנב ומד םיטעמ אלו .הכוראה

 ךרדב ואלכנו וספתנ םה) .1924 תנשב אלכה תיבמ םרורחש ירחא בונרט יאצוי יצולח תשיגפ
 (לארשיב םויה) ולינרוק קחצי :הלעמל לאמשמ ןושאר בשוי .הצרא תילגל-יתלב םתילע

 ארעב ןמדירפ :עצמאב הטמל בשוי
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 1925 תנשב לארשי ץראב בונרט יאצוי םיצולח תשיגפ

 ,(-) ,-) ,לארשיב םויה) ארזע ץלוהפַאלק ,(לארשיב םויה) סקנפ םרוטש :לאמשמ םיבשוי

 יבצ רביירש ,(לארשיב םויה) בקעי ןיבור

 ,לקנרפ ,(לארשיב םויה) באז ינונבל ,(--) ,לאומש טסואפ ,(--) ,השמ ףואנַאּפש : לאמשמ םידמוע

 יקסבו'צניפ ,(לארשיב םויה) םוארט ,לארשיב םויה) קחצי ולינרוק

 םכרדב ובלתשה בושו שואיה לע ורבגתה יכ םהל היה המדנ ."םתיב,ל ורזח וליאכו

 הצרח רהמ שיח וז םלוא -- הירוטסיההו ביבאה ימעפ לע עוספל ולכוי ךכשו תמדוקה

 ..דעל םלרוג תא

 .גושגשהו החירפה תפוקת הליחתהו הדועיה ץראב תובזכאהו קחודה תונש םג ורבע

 החרפ .רפסה ורציבו תולובג וביחרהו הממשה תא וריבדה רשא םיבושייו םיצוביק ומק

 החמצ ,םירעה ולדג .שדחה תיבב תוביציה החטבוה ,םירכינ םיגשיהל העיגיהו תואלקחה

 תדלומה תנגהל ושפנבו ופוגב סייגתה בושייה .לכה לע האושה המייא זאו .הישעתה

 .לכה דימשהלו עולבל דמע רשא יצאנה שלופה דגנ המחלמלו

 האושה ייולינ

 היחה .הדבועל ךפה ןמואי אלה .האושה תרושב העיגה ,תועידיה וננתסה טא טא
 לע תונברוק ןוילמ השש ולפנ ,הפוריאב תודהיה ראפ תא דימשהל הקיפסה תיצאנה
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 (בונרט תביבר) רה-אקסבוטיליבז-אני'צוב רעיב םיחאה-רבק די לע הרכזאב בונרט תודהי ידירש

 1967 תנשב

 יפוחל ברחה יטילפ אוב םע .רעושמ דמימ לכ הרבע הירוטסיהה תעווז ,םפכב ןּוווע אל

 תטעומו ראופמה רבעה דבא די יחמב .תירזכאה תמאה לכ התלגתנ ,ךרד-אל ךרדב ,ץראה

 עזגהמ תומילש תוחפשמ ותרכנ ,םיחרופ םיידוהי םיבושייו תורייע ומלענ .הטילפה התיה

 תובבר לע ,לארשיב םאו ריע בונרט .הדועיב הדגב ייח לכ שושמ ,הבוהאה יריע .ידוהיה

 הללוח שעמו הליהת תבר ,השודקה הליהקה .תוברח לת הכפה הידורמו היסנרפ ,הידוהי

 אלה ,דגנמש וז קר .םועפל לדח הימכהו םירוענה ייח קפוד .םיצאנה םיסגלקה ידי לע

 העגפ םג איהו טעמ העגפנ איה .זוזבה הר שועל הדובכ אולמב וליאכ הראשנ ,תידוהי

 הרחתמו לעל תאשנה ותפיכ לע ,ריעב ידוהיה בושייה בלבש ראופמה תסנכה תיב .תובר

 קר .תיעזגה האנשהו הדמשהה ךלומל הלעוה ,ריעב תוירצונה תויסנכה ילדגמב לוכיבכ

 דעוה ,לודגה רבעל ןמיסו תואכ ראופמה ןינבהמ הטילפל ראשנש דדוב דחא ןבא דומע

 די הביצה וילעו .ריעבש קיתעה ןימלעה תיבב ,קנע םיחא רבק לע הבצמל לצומ דואב

 ןאכ, -- "השוב אלו החרז שמשהו, -- תועמשמה תבר תבותכה תא ריעה ידירשמ ןמואה

 ללוגה םתסנ ךכו .תיצאנה היחה תונברוק ,עשפמ םיפח ,םידוהי תונברוק 25,000 םינומט

 ,עדמב םיגשיה לש האמה ,םירשעה האמב ,הריפסל ב"שת תנשב הז היהו -- לכה לע

 ! םלועב םיבגשנה תונויערהו חורה ילודג לש האמה ,הקינכטב
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 דיתעה לא

 םיבר םוקמ ואצמ הקיחב .לארשי תנידמ המק .האושה לע שיח החספ הירוטסיהה

 איה .תחרופכ התלע איה תונושה תויולכנתהו םילודגה םילושכמה ףא לע .ברחה ילוצינמ

 .ויתוצופת לע לארשי םעל ביציו ןמאנ תיב החיטבמה איה

 השחל רשא תלחגה שא םלוא .דוע ונניאו ראופמ רבע היה -- ןניאו םינש ופלח

 ,התומכש תויליהק תואמו תורשעבו ,בונרט הדובאהו הבוהאה יריעב תורוד ךשמב

 תא המיקה רשא איהו תורודה תוסירה תא הממוק וזו הזע חור החיפה ,הלוגה תוצופתב

 ! לארשי תנידמ

 םינב םתאו .ץראה ןינב רורצב רורצו ךורב ךרכז היהי !בונרט השודקה יתיליהק

 וא םתלפנו ,ונתיא דוע םכניאש ,םינועמ םינבו תוהמא ,תויחאו םיחא ,םירקי תונבו

 ! דעו םלועל ונבלב וראשת ,השדחה תדלומל השקהו הכוראה ךרדב םתערכ
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 (טעמָאכ) טמוח םהרבא ר"ד
 (לארשי)

 ענרָאט ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ

 (ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ)

 = 1 ב

 1844 רָאי ןיא ענרַאט ןיא לובלב"םד תלילע

 טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 א ןענישרעד גיצפייל טָאטש רעשטייד רעד ןיא זיא

 -עגלַא, .ט .א ךארפש רעשטייד רעד ןיא טפירשטייצ

 ר"ד ךרוד טריגַאדער ,"סמוטנעדוי סעד גנוטייצ עניימ

 טפירשנכָאװ עשיאייטרַאפמוא ןַא ,ןָאזפיליפ קיוודול

 רייצ רעקיזָאד רעד ןיא .ןסערעטניא עשידיי-ללכ רַאפ

 ןרעוו טכעלטנפערַאפ טייצ וצ טייצ ןוכ ןגעלפ גנוט

 זדנוא ןכעלגעמרעד סָאװ ,ענרָאט ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק

 רענרָאט םענופ ןפאש ןוא ןבעל ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ

 .הפוקת רעקיטלָאמעד רעד ןיא םוטנדיי

 ץנעדנַאּפסערָאק א ןופ ךיז רימ ןסיוורעד ױזַא

 םעד ןרָאװעג טקורדעגּפָא טרָאד זיא סָאװ ,ענרָאט ןופ טמוח םהרבא ר"ד

 טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,ענרָאט ןיא לובלביםד תלילע ןַא ןגעוו (18 .מונ) 4

 -סערָאק יד רעביא טיג סע יוו טיול .טָאטש רעד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד

 קירָאיפלע ךעלטסירק א ענרָאט ןיא ןדנּוװשרַאפ 1844 לירּפַא 25 םעד זיא ,ץנעדנָאּפ

 ,לגניי סָאד טּפַאכעג ןבָאה ייז זַא ,ןדיי יד ףיוא דשח רעד ןלַאפעג זיא דלַאב .לגניי

 ףליה טימ ייצילָאּפ עקיטרָא יד טָאה טנװָא ןבלעז םעד ןיוש .חספ ףיוא סע ןטכעש וצ ידכ

 ייברעד ,רעזייה עשידיי עלַא ןיא לגניי ענעדנווושראפ סָאד טכוזעג טייל-רעטילימ ןופ

 רעד טימ ,רעפרעד עקידתונכש 2 ןופ םירעיופ יד ףליה וצ ןפורעג ךאנ ןעמ טָאה

 טכַאװַאב ןענעז אפוג ענרָאט ןיא .ענרָאט ןופ טעטשרַאפ יד ןיא ןכוז וצ עבאגפיוא

 טכוזעגכרוד ךעלטנירג זיא ייברעד ,ןדיי טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,ןסאג עלַא ןרָאװעג

 יד ןיא ,םיבצק יד ייב טכוזעג טָאה ןעמ .בר ןופ גנוניווו יד ןוא זיוה סָאד ןרָאוועג

 -עג טּפיזעגכרוד טרָאד זיא לעמ סָאד וליפא .תוצמ ןקַאבעג טָאה ןעמ ּוװ ,ןעיירעקעב

 ,ןשטנעמ עלַא ןענעז ,ץנעדנַאּפסערָאק רעטנָאמרעד רעד ןיא ןענעייל רימ יו ...ןרָאװ

 ןכָאנ ןוא ןרָאװעג טשרָאפעגסױא ,תוצמ ןקַאב םייב ןעוועג טקיטפעשאב ןענעז סָאװ
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 טימ ךיז ייב טשינ טגָארט רע יצ ,ןרָאװעג טּפַאטעגמורַא ייז ןופ רעדעי זיא רעהרַאפ

 .ןלַאיפ עטלופעגסיוא טולב

 סָאװ ,דשח רעד זַא ,ןזיוועגסיורַא ןכוז ןכעלטנירג םעד ךָאנ ךיז טָאה סע םגה ןוא

 ץָארט זיא ,זָאלטנורג ירמגל זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי עצנַאג רעד ףיוא ןלַאפעג זיא

 -ַאב עכעלטסירק יד -- ענרָאט ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד רעטנוא טכיירטש סע יוו םעד

 וצ ידכ ,לגניי סָאד טעגרהעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,ןביולג ריא ייב ןבילבעג גנורעקלעפ

 .טולב ךעלטסירק טימ ךיז ןצונַאב

 טייוו טשינ ַא ןיא לגניי סָאד ןעזעג םורַא געט עכעלטע ןיא ןעמ טָאה קילג םוצ

 -- ץנעדנָאפסערַאק יד רעביא טיג -- סע טָאה ןעמ, ..טפאשטרַא רענעגעלעג ענרָאט ןופ

 דלַאב ױזַא טשינ ךיז ןלָאז רעטימעג עטגערעגפיוא יד ידכ ,ןטלַאהַאבסיוא ךָאנ םתסה ןמ

 ."ןקיטכיוושַאב

 ...גרַאבסַאלש ןופ טייוו טשינ םירחופ עשידיי ןלַאפַאב םיחלג

 רוטלוק רעשיזיפ רַאפ טעטימָאק ןשידָאוועיָאוו ןופ גַאלרַאפ ןיא זיא 1965 רָאי ןיא

 ןוא ענרָאט ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד עקָארק ןיא קיטסירוט ןוא

 גנולדנַאהּפָא ןא .("דרע רענרַאט יד,) "ַאקסווָאנראט אימעשז, .ט .א עטכישעג ריא

 רעגנוי רעד ןבירשעגנָא טָאה "דרע רענרָאט ןופ טייהנעגנַאגראפ רעד ןופ, .ט .א

 רעטנאסערעטניא ןַא, זַא טלייצרעד רעכלעוו ,קישזוד ףעזוי רעקירָאטסיה רעשיליופ

 סָאװ ,םירחוס עשידיי ןגָאלשעג ןבָאה םיחלג ןעוו ,1629 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא לַאּפ

 ,(,דער -- גרַאב-סָאלש) גרַאב-ןיטרַאמ ןקילייה ןופ טייוו טשינ ענרָאט ןייק ןרָאפ ןגעלפ

 .(27 .ז) .דובכ ןקירעהעג םעד םיחלג יד ןבעגעגּפָא טשינ ןבָאה ייז לייוו

 עיגילער עשידיי ןענרעל ןופ הטיש יד ןרעסעבראפ ןגעוו

 ענרַאט ןיא ןלושלטימ יד ןיא

 "סמוטנעדוי סעד גנוטייצ עניימעגלַא, רעירפ עטנַָאמרעד יד רעביא טיג סע יוו

 עשיצילַאג יד טָאה -- (51 .מונ) .17.12.1855 ןופ ענרָאט ןופ ץנעדנָאּפסערָאק א ןיא

 ענרָאט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טרעדָאפעגפיוא גנוריגערסעדנַאל

 ןיא רעליש עשידיי רַאפ עיגילער רעשידיי ןופ רערעל ףיוא סרוקנָאק ַא ןביירשוצסיוא

 גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד טימ תוכיישב .ענרָאט ןיא עלושילַאער ןוא עיזַאנמיג רעד

 עיזַאנמיג רענרָאט רעד ןיא עיגילער רעשידיי ןופ דומיל רעד זַא ,גנוטייצ יד טקרעמַאב

 ,קירעיורט רעייז זיא סע זַא ןוא ןפוא ןטקידירפַאבמוא ירמגל א ףיוא טריפעג טרעוו

 ןַא יו ןרעוו טכַארטַאב ןָאק סָאוו ,עיצילאג ןיא תוליהק עטסערג יד ןופ ענייא סָאװ
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 ןענַאגרָאטכַאמ יד ןופ רעטרעוו עטסנרע ךרוד טזומעג טשרע טָאה ,לארשיב םאו ריע

 תובא ריא ןוא רענעגייא ריא תבוטל ךיז ןריסערעטניארַאפ וצ ןרעוו טרעדָאפעגפיוא

 -רעטנוא ,ענרָאט ןיא גנוטלַאווראפ-הליהק רעקיטלָאמעד רעד ןופ חבש םוצ .הנומא

 ."ךַאז רעד וצ ןעמונעג שיגרענע ףכית ךיז טָאה יז, זַא ,טנעדנַאּפסערָאק רעד טכיירטש

 .ב .י ענרָאט ןיא להקה שאר ןקיטלָאמעד םעד וצ טרילעּפַא טנעדנַאּפסערָאק רעד

 ײטרַאּפ ענעדישרַאפ ךרוד געוו ןופ ןריפּפָארַא ןזָאל טשינ ךיז לָאז, רע ,ןַאמדלָאג

 -ַאב ַא טקירדעגסיוא טרעוו ייברעד ,"ןוויטָאמ עכעלניילק ערעדנַא רעדָא סעיצַאניבמָאק

 "רעכעלגינעק-רעזיאק, רעד ןופ רָאטקעריד ןקיטלָאמעד םעד קנַאד רעמערַאוו סרעדנוז

 ןרָאװעג זיא ןינע רעצנַאג רעד וויטַאיציניא סנעמעוו ףיוא ,ירטעפ ,ענרָאט ןיא עיזַאנמיג

 .לעוטקַא

 עלוש עשיאערבעה"שטייד ַא ןדנירג ןליוו ןדיי רענרָאט

 רעקיצפייל רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ענרָאט ןופ ץנעדנָאפסערַאק א ןופ

 ,ךיז רימ ןסיוורעד (52 .מונ) 21.12.1857 ןופ "סמוטנעדוי סעד גנוטייצ רעניימעגלַא,

 הליהק רעשידיי רעד וצ עיציטעפ ַא ןבירשעגרעטנוא ןבָאה ןדיי רענרָאט 500 ךרעב זַא

 .עלוש עשיאערבעהישטייד א ענרָאט ןיא ןדנירג וצ השקב רעד טימ

 טפמעקַאב קרַאטש ותעשב ןענעז ןלוש עקיזָאד יד זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע

 ענרָאט ןיא ךיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג

 1939 רָאי ןיא ענרָאט ןיא לָאטיֿפש עשידיי סָאד 1929 תנשב בונרטב ידוהי םילוח תיב
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 -טלעוו ַא ןפַאש וצ ןדיי עשיליכשמ יד ןופ גנורעדָאפ רעקיזָאד רעד טלעטשעגנגעקטנַא

 יד טקרַאטשעג ךיז טָאה סע ןעוו ,הפוקת רעד ןיא סאד זיא ןעשעג .לוש עכעל

 -רעד יד ןכַאמ וצ לטבמ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַאער עשיכיירטסע

 .1848 רָאי ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנוכיירג

 1860 רָאי ןיא ענרָאט ןיא לָאטיּפש עשידיי סָאד

 טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןיוש טָאה םוטנדיי רענרָאט סָאד

 סרעדנוזאב .סעיצוטיטסניא עכעלטּפַאשלעזעגילַאיצָאס ענייז טימ ןעמירַאב ךיז טנַאקעג

 טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,לָאטיּפש ןשידיי םעד טימ טריצלָאטש ענרָאט עשידיי סָאד טָאה

 וצ ןסקַאוועגסיורא ןרָאי עקידרעטעפש יד ךשמב זיא ןוא 1842 רָאי ןיא ךָאנ ןרָאװעג

 ,עיצילַאג-ברעמ ץנַאג ןיא ןטלַאטשנַאלייה עטסעב יד ןופ רענייא

 זיא ,(17 .מונ) 24.4.1860 ןופ קיצפייל ןופ גנוטייצ ןיוש רעטנַאמרעד רעד ןיא

 ענרָאט ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןופ עיצארטסינימדַא יד ןכלעוו ,ןובשחו ןיד א טקורדעגּפָא

 ,1858--1859 ןופ דָאירעּפ םעד רַאפ טכעלטנפערַאפ טָאה

 םענופ ץנעטסיזקע רעקירָאי 17 רעד ךשמב ןענעז טכיראב ןקיזָאד םעד טיול

 טנַאסערעטניא זיא ייברעד ,עקנַארק 10,000 ךרעב ןרָאװעג טלדנַאהַאב טרָאד ,לָאטיּפש

 -אב רעכעלטצרע ןיא טרָאד ןעוועג ןענעז סָאװ ,עקנַארק 486 ןשיווצ זַא ,טקַאפ רעד

 ןענעז סָאװ ,ןטַאדלָאס עשינעילַאטיא 12 ןענופעג ךיז ןבָאה ,1859 רָאי ןיא גנולדנַאה

 .המחלמ רעשיכיירטסעישינעילַאטיא רעקיטלָאמעד רעד ןיא ןרָאװעג טעדנּוװרַאּפ

 םענופ גייטשפיוא רעד זיא ,ןובשחו ןיד רעטנָאמרעד רעד רעביא טיג סע יו |

 ןופ טעברַא רעלופתונברק רעד קנַאד א ןעוועג ךעלגעמ ענרָאט ןיא לָאטיּפש ןשידיי

 םייח :טרעהעג רָאי ןקיזָאד םעד ןיא ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,גנוטלַאװרַאפ-לָאטיּפש רעד

 ייברעד ,רעלסקעוו עקנעמ ,רעללעק לדנעמ ,רענימַאק םהרבא לארשי ,םואבנעגייפ בייל

 -טפיוה רעד טנכייצעגסיוא טייקיטעט רעלופטסנידרַאפ רערעדנוזאב ַא טימ ךיז טָאה

 טצרא-טפיוה ןעוועג קיטייצכיילג זיא רעכלעוו ,רעציירק .ש ר"ד (סוירַאנידרַא) טצרַא

 ןייז רַאפ ןדָאש ןָא רע זיא ןרָאי ערערעמ ךשמב .לֶאטיפש"ליוויצ ןכעלטסירק םעניא

 עקיזָאד יד ןיא קיטעט ןעוועג גנוניולַאב םוש ןָא ןוא סיסקַארּפ רעכעלטצרע רעטַאווירפ

 גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד דצמ גנורערַאפ ןוא גנונעכייצסיוא סלַא ןוא רעלעטיפש ייווצ

 טָאטש רעד ןופ רעגריבנרע ןופ לטיט רעקידובכב רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ םיא זיא

 ענרָאט
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 גנורעדָאמ ריא ןוא ענרָאט ןופ גנוטלַאװרַאפיטַָאטש יד

 רעניווונייא עשידיי יד ראפ ָאטעג ַא ןפאש וצ קירוצ

 ןבָאה 1848 רָאי ןיא הכולמ רעשיכיירטסע רעד ןיא גנוגעווַאב-סטייהיירפ רעד טימ

 -ַאֹּפ ןוא רעכעלרעגריב ןופ ןלַארטש עטשרע יד ןזיוואב עיצילַאג ןיא ןדיי יד ראפ ךיז

 ןטנאטנעזערפער סנעמעוו ,סענאשטשעימ עשיליופ יד  .גנוקיטכעראבכיילג רעשיטיל

 עלַא טימ ךיז ןבָאה ,טעטש עשיצילַאג יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןיא טשרעהעג ןבָאה

 רעד יבגל ןעגנוצענערגַאב עקידרעירפ יד ןטלַאהוצפיוא טבערטשַאב ןעלטימ עכעלגעמ

 רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךיירטסע ןיא זיא'ס ןעוו ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי

 -- עיצקַאער יד טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג רעדיוו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ

 ןפיוא ףױרַא ףכית ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןענַאגרָא-טכַאמ עלַאקָאל יד ןענעז

 רעד ןיא ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי סָאוו ,גנוקיטכעראבכיילג לסיב סָאד ןפַאשּפָא ןופ געוו

 ."רעקלעפ יד ןופ גנילירפ,, ןופ הפוקת

 -טָאטש רענרָאט יד טנכייצעגסיוא סרעדנוזאב ךיז טָאה טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא

 -רעד זיא סָאװ ,ענרָאט ןופ ץנעדנָאּפסערָאק א ןופ .ךיז ןסיוורעד רימ יוו .גנוטלַאװרַאפ

 .מונ) 24.4.1860 ןופ "סמוטנעדוי סעד גנוטייצ רעניימעגלַא, רעקיצפייל רעד ןיא ןעניש

 1858 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא גנוטלַאוורַאפ"טַאטש רענרָאט יד טָאה -- (7

 טסוגיוא ווַאלסינאטס גינעק ןשיליופ ןופ עיגעליווירפ עשוריפב ַא ףיוא ךיז קידנפוראב

 ןבָאה ףיורעד .ָאטעג שידיי א ענרָאט ןיא ןריפוצנייא קירוצ טגנַאלרַאפ ,1764 רָאי ןופ

 עיצקַא ןַא ןעמונעגרעטנוא ענרָאט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןטנַאטנעזערפער יד

 טכער ,ןדיי רענרָאט יד ךרוד ןיוש ענעברַאוורעד סָאד ןכַאמ וצ לטבמ ווּורפ םעד ןגעק

 עקיזָאד יד ןופ טַאטלוזער ןיא .טָאטש רעד ןיא חטשיָאטעג םעד ץוחמ ןעניווו וצ

 יזיירק רענרָאט רעד טָאה ,םיסנרפ"הליהק רענרָאט עקיטלָאמעד יד דצמ ןעגנואימַאב

 -טָאטש רענרָאט רעד ןלױפַאב 1859 רַאונַאי ןט8 ןופ גנונעדרָארַאפ א טימ ןאמטפואה

 טשינ ןוא ןדיי יד ןופ טכער עכעלרעגריב יד ןעניוש וצ ןוא ןטיהוצּפָא גנוטלַאווראפ

 ןוא רעשידי רעד ןופ ןבעלנעמַאזוצ עקיטציאזיב עקידמולשב סָאד זַא ,ןזאלרעד וצ

 ןרעוו טקידעשעג טשינ לָאז סע ןוא ןרעוו טרעטשעג לָאז גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק

 רעד לייט ןטסערג םוצ ילבפיוא ריא טקנַאדרַאפס ָאװ ,טָאטש רעד ןופ גנולקיווטנַא יד

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט רעלעירטסודניא ןוא רעשירחוס

 קידנציטש ,ןבעגעגוצ ךָאנ ןַאמטפוַאהזיירק רעד טָאה גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד וצ

 ףיוא ךיוא יוו ,1858 רעבמעטפעס ןט13 ןופ גנונעדרַארַאפ רעלַאירעטסינימ רעד ףיוא ךיז

 ,1858 רעבָאטקָא ןט11 ןופ גנוריגער-סעדנַאל רעשיצילַאג רעד ןופ גנונעדרַארַאפ רעד

 םוצ ןוא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד וצ טכערלַאוו עוויסאפ סָאד ןוא עוויטקַא סאד זַא

 ןברַאוורעד ןעגנוגנידאב עכעלטכער עבלעז יד רעטנוא ןאק -- סושסיוא ןכעלרעגריב
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 טָאה טימרעד תוכיישב ןוא רעניווונייא עכעלטסירק יד ךרוד יוו עשידיי יד ךרוד ןרעוו

 זַא -- גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רענרָאט יד טכַאמעג םאזקרעמפיוא ןַאמטפוַאהזיירק רעד

 גנואיצַאב רעוויטַאגענ רעלעיפיצנירפ רעדעי ןופ ךיז ןטלַאהוצקירוצ ביוחמ זיא יז

 .טכער עקיזָאד יד עגונב

 דאב ערעייז ןופ ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה ענרָאט ןיא ןענַאגרָאטכַאמ עשיטָאטש יד

 -רָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ענרָאט ןיא ןריפוצנייא קירוצ ןעגנובערטש

 .ָאטעג שידיי ַא טרעדנוה

 1866 רָאי ןיא ענרָאט ןיא ןדיי ףיוא לַאפרעביא רעקיטולב

 -- טרעדנוהרַאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ רָאי קילדנעצ ןטשרע םעניא

 רעד ןגעק ןסעצסקע עקיטולב ענרָאט ןיא ןעמוקעגרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 רעירפ רעטנָאמרעד רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ענרָאט ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ

 -- (22 .מונ) 1866 יאמ ןטס22 ןופ "סמוטנעדוי סעד גנוטייצ רעניימעגלַא, רעקיצפייל

 רעשידיי רעד וצ געוו ןפיוא ךיז ןבָאה רָאי םעד יַאמ ןט6 םעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד

 "בודישז 'ץיב, קידנפורסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטורקער ערוכיש ןזיוואב ענרָאט ןיא סאג

 רעד ןיא .טביורַאב ןוא ןגָאלשעג קיטולב דיי םענעפָארטעגנָא ןדעי (ןדיי ןענעגרה)

 סיורג ןיא ןבָאה ןדיי ..הלהב עכעלקערש א ןכָארבעגסיוא ןשיווצניא זיא סַאג רעשידיי

 יד ןופ ןרעיוט יד טכַאמרַאפ ...רעבלעוועג יד ןופ סנדָאל ןוא ןריט טקַאהרַאפ שינעלייא

 .רעזייה

 דרַאּפ ןוא ןפָאלטנַא טייצ רעד וצ טשינ ןענעז סָאוו ,יד וצ ןעוועג זיא ייוו ןוא ךֶא

 ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןענעז ייז סָאװ ,זיולב טשינ ...ןעמָארק יד טכַאמ

 ןיא הרוחס עצנַאג יד ...ץאלפ-קרַאמ ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטורקער עשיטידנַאב יד

 עכעלטסירק ענעעזעגנָא עכעלטע ןבָאה קילג םוצ ...ןרָאוועג טביורעגוצ זיא ןעמָארק יד

 טרינעוורעטניא טָאה רע זַא ,ןאמטפואהזיירק םייב טלעופעג טָאטש רעד ןופ רעגריב

 -דלַאווג יד וצ ןכאמ וצ ףוס א ןטעבעג םיא ןוא טנַאדנעמָאקרעטילימ ןקיטרָא םייב

 .רעלַאפרעביא עשינַאגילוכ יד ןופ ןטַאט

 ןטעב גנַאל ןזָאלעג טשינ ךיז טָאה לַארענעג רעשיכיירטסע רעקידנריטמַא רעד

 "רעד ןיילַא רע זיא -- ץנעדנָאּפסערָאק ןביוא עטריטיצ יד רעביא טיג סע יוו -- ןוא

 טקישעגסױרַא טָאה ןוא ןטַאדלָאס גנולײטּפָא ןַא טימ סַאג רעשידיי רעד ןיא ןעניש

 -טפיוה יד טריטסערַא ןוא ןומה םעד ןבירטעגרעדנַאנופ ןבָאה עכלעוו ,ןלורטַאּפ

 ןוא ןרָאװעג טפָארטשַאב ייז ןענעז לַארענעג םענופ טייהנזעוונָא ןיא .רעלַאפרעביא
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 עשירעטילימ טכַאוועג טכַאנ רעצנַאג רעד ךשמב ןבָאה טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא

 .ור טשרעהעג טָאטש רעד ןיא ןיוש טָאה גָאט ןרעדנַא םעד .ןלורטַאּפ

+ 

 רימ ןבָאה 1870 רָאי ןיא ענרָאט ןיא ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ןקיטולב םעד ןגעוו

 ןגעוו רמאמ םעד ןיא) "ענרָאט ךוב-רוכזי, דנאב ןטשרע םעד ןיא ןבירשעג קידמיטרפ

 .(ענרָאט ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד

 ןיא ענרָאט ןיא ןטלַאטשנַא ןוא תורבח עשידיי
 טרעדנוהרַאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 "םילוח רוקיב, הרבח יד

 ןיא ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,ענרָאט ןיא לָאטיּפש ןשידיי םעד ץוחַא

 -רָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ענרָאט ןיא טָאה ,תורוש עקידרעירפ יד

 ריא סָאװ ,"םילוח רוקיב, הרבח יד טלקיװטנַא טויקיטעט עכעלצונ רָאג ַא טרעדנוה

 ךיוא ןוא ןדיי עמערָא ףליה עשיניצידעמ עקיטסיזמוא ןבעג וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא

 .תואופר יד רַאפ תואצוה לייט ַא ןקעד

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ענרָאט ןופ ץנעדנָאּפסערָאק א ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יוו

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןייארַאפ רעקיזָאד רעד זיא ,(4 .מונ) 22.1.1873 ןופ "דיגמה,

 700 ךרעב טלייצעג 1872 רַאונַאי שדוח ןיא ןיוש טָאה ןוא 1872 רָאי ןיא ךָאנ ענרָאט

 ןופ טייקיטעט יד טציטשרעטנוא תוחוכ עכעלגעמ עלַא טימ ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ

 -רעביא טרעהעג טלָאמעד ןבָאה ןייאראפ םענופ גנוטלַאווראפ רעד וצ .הרבח רעד

 המלש 'ר ,ןאמלעביב חספ 'ר ,רעלשאמ שירעב 'ר יוו רעוט עכעלטפַאשלעזעג ענעבעגעג

 ,רעלעק לדנעמ לארשי 'ר ןוא רעלדנעהניילק םהרבא 'ר ,שטיווָאקנַאד לרעב 'ר ,'ץנירט

 "םילבא ימחנמו הטמה יאשונ ,

 ןעוועג טרעדנוהרָאי ןטס20 ןופ ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זיא סָאװ ,הרבח עקיזָאד יד

 ןיוש סָאד ןבָאה רימ יוו ןוא ענרַאט ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא רעלוּפָאּפ רעייז ןיוש

 1932 רָאי ןיא יז טָאה -- "ענרַאט, ךוב-רוכזי ןופ דנַאב ןטשרע ןיא ןבעגעגרעביא

 עקנַארק ןוא עמערַא ןציטש וצ ליצ א רַאפ טַאהעג טָאה ןוא רעדילגטימ 800 טלייצעג

 רעד .םלוע-תיב ןפיוא בוטש ןופ תמ םעד ןריפרעביא םייב ןייז קיפליהייב ןוא ןדיי

 זיא ןוא 1891 רָאי ןיא ךָאנ ענרָאט ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןייארַאפ רעקיזָאד
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 רעד ןיא עיצוטיטסניא רעלַאיצֶאס רעקיטכיוו רָאג ַא וצ ןסקַאוועגסיוא טייצ רעד טימ

 .טָאטש

 ןענישרעד זיא סָאוו ,ענרָאט ןוכ ץנעדנָאפסערַאק א ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יוו

 ןקיזָאד םעד ןופ בייהנָא םוצ הרבח עקיזָאד יד טָאה ,(6 .מונ) 10.2.1893 "דיגמה,, ןיא

 "טנאה יד טקערטשעגסיוא, טָאה סָאװ ,רעדעי ּווו ,עמערָא רַאפ ךוק א טנפעעג רָאי

 -- רעציירג ןייא) ל"צ ןייא רַאּפ טיורב ןוא ייט לפעט ַא גָאטימרַאפ ןעמוקַאב טָאה

 .רעציירג ייווצ רַאפ טיורב ןוא פוז רעלעט א גָאטימכָאנ ןוא (תוטורפ 2 יוו ױזַא

 ןייארַאפ ןקיזָאד םענופ עיצקַא-ספליה יד ןעמונעגנָא טָאה םענרַאפ ןסיורג א רָאג

 -רעטניוו יד תעב ענרָאט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עמערָא יד תבוטל

 ןוא טיורב ךָאװ עדעי ןעמוקַאב דיי רעמערָא רעדעי טָאה ץרעמ שדוח םוצ זיב .םישדח

 עסיורג א רָאי סעדעי ןרעוו טריכעגכרוד טגעלפ קעווצ םעד וצ .געט 7 עלַא רַאפ ןליוק

 רעקיזָאד רעד טימ .טָאטש רעד ןופ םיתב-ילעב ערעכייר יד ייב טלעג ןעלמַאז רַאפ עיצקַא

 ,םאדרעבַא לדנעמ הירכז :םינקסע עכעלטפאשלעזעג עקיטלָאמעד יד ןריפנָא ןגעלפ עיצקַא

 ןוא טיורב סָאד ןלייטראפ טימ ןוא ןאמייה .ה ,רעטעטשדנַארב דוד יכדרמ ,ריפאס ןרהא

 ,רעסאוודלַאג השמ סחנפ ,רעניילק המלש ,ןַאמלעביב חספ :טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה ןליוק

 ,ץנעדנַאּפסערָאק עקידרעירפ עטנָאמרעד יד רעביא טיג סע יוו .גרעבנעזייא ןהכה ףסוי

 ךעלטיירב 1200 ןרָאװעג טלייטרַאפ (1893 רַאורבעפ שדוח ןיא) ךָאװ ןייא ךשמב זיא

 .ןליוק .גק 600 ןוא טיורב

 ענרָאט ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא טייקמערַא יד טלָאמעד ןיוש זיא -- ןעעז רימ יו

 .עניילק ןייק ןעוועג טשינ

 בושי ןשידיי םעד תבוטל ןדיי רענרָאט ןופ עיצקַאיספליה עפיורג יד
 1888 רָאי ןיא הפירש א ךָאנ ענכַאשז לטעטש ןקידתונכש םעניא

 גָאטימכָאנ קיטיירפ ַא ןיא זיא ,ענרָאט ןבענ טפַאשטרָא עקידתונכש ַא ,ענבַאשז ןיא

 טפאכעגמורא טָאה סָאװ ,הפירש עכעלקערש א ןכָארבעגסױא 1888 לירּפַא שדוח ףוס

 טנערברַאפ ןענעז ךעלזייה עלַא טעמכ .ןרעדנַא םוצ קע ןייא ןופ לטעטש עצנַאג סָאד

 ךַאד ַא ןָא ןבילבעג זיא לטעטש םענופ גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד ןוא ןרָאוועג

 ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יוו ןוא תונברק-ןשטנעמ ךיוא ןעוועג ןענעז סע ,ּפָאק ןרעביא

 טנערברַאפ ןענעז (17 .מונ) 6.5.1888 ןופ "דיגמה, ןיא ענרָאט ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא

 -סערַאק יד רעביא טיג סע יוו .םירפס ענעטלעז ליפ ןוא הרות ירפס עכעלטע ןרָאװעג

 ענבַאשז ןייק טקישעגסיורַא טנװָא גָאט ןבלעזמעד ןיא ךָאנ ןדיי רענרָאט ןבָאה ץנעדנָאּפ

 ענרַאט ןופ סױרַא ןענעז ,תבש ,גָאט ןרעדנַא םעד ךיוא ןוא םיפרשנ יד ראפ טיורב

 .רעגנוה ןייק ןדייל טשינ ןלָאז ןדיי רענבַאשז יד ידכ ,טיורב טימ רענעגעוו
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 ל"ז אצנירפש ותשאו ל"ז רטטשדנַארב דוד יכדרמ 'ר תבצמ

 תבוטל טעטימָאקספליה א ענרַאט ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא דלַאב זיא קיטייצכיילג

 .ץיפש רעד ןיא ץרעמ ןַאמרעה להקה שאר רענרָאט ןקיטלָאמעד ןטימ ןדיי רענבַאשז יד

 ארוק לוק א טימ סױרַא דרַאבסַארג .פ ,ענבַאשז ןופ להקה שאר רעד זיא תבש ךָאנ

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל עקירעיורט יד טרעדלישעג טָאה רע ןכלעוו ןיא

 ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז רעזייהניווו טעמכ עלַא ץוחַא ּווו ,לטעטש ןטנערבעגּפָא םעניא

 זיא'ס עכלעוו ןופ ,םירפס עקילייה ןופ רצוא ןַא ןוא תורות ירפס טימ םישרדמ יתב עלַא
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 ןעמעראוו א טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ארוק לוק רעד .טילפו דירש ןייק ןבילבעג טשינ

 .ענבַאשז ןיא בושי ןשידיי הפירש רעד ןופ םענעטילעג ןרַאפ ףליה רעקידלַאב ןגעוו ףור

 1893 רָאי ןיא ענרָאט ןיא "ןויצ יבש, הרבח

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ענרָאט ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יו

 הרבח ַא ןרָאװעג טעדנירגעג רָאי םעד ןיא טרָאד ןיא (31 .מונ) 20.10.1893 ןופ "דיגמה,

 טייצ וצ טייצ ןופ ןקישניהַא ןוא לארשי-ץרא ןיא דרע ןפיוק וצ ליצ ןטימ "ןויצ יבש,

 -טימ 100 ןשיווצ ןופ לרוג רעד ןלאפעג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,רעדילגטימ יד ןופ םענייא

 גנודנירג רעד ייב .לארשייץרא ןייק ןרירגימע וצ טרידיצעד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדילג

 -רעטנוא ןבָאה רעדנירג יד ןוא םירבח 40 טשרע טלייצעג יז טָאה הרבח רעקיזָאד רעד ןופ

 .עיצילאג ןיא טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא רעדילגטימ ןריברעוו וצ עיצקַא ןַא ןעמונעג

 -ף13/14 ןוא 1897/98 ןרָאי יד ןיא ענרָאט ןיא בושי רעשידיי רעד

 דנַאב ןטשרע ןראפ *ענרָאט ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ , רמאמ םעד ןביירש םייב

 טימ ךיז ןצונַאב וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה ,"ענרָאט , ךובדרוכזי

 ןופ עטכישעג רעד וצ תוכייש א ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ עגונב תועידי ןוא תורוקמ ייר א

 ןעוו ,םעדכַאנ רעטעפש טשרע ןעמוקַאב ןבָאה רימ עכלעוו ןוא -- ענרָאט ןיא ןדיי

 ,רעביא אד ןביג רימ עכלעוו ,תועידי עכעלטע יד .קורד ןופ סױרַא ןיוש זיא "1 ענרָאט,

 יז ןבָאה רימ .ענרָאט ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשייב רעקיגָאװ א ןענעז

 ןקילַאמַא םעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"ןטילעַארזיא רַאפ רַאדנעלַאק, א ןופ ןעמונעג

 ןקיזָאד םעד ןיא ."ןיוו ןיא ןָאינוא עשיטילעַארזיא-עשיכיירטסע, ןייארַאפ ןשיכיירטסע

 עלַא ןגעוו םיטרפ ךיז ןענופעג ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןבעגעגסיורא ,רַאדנעלַאק

 .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעצנַאג רעד ןיא תוליהק עשידיי טעמכ

 רענרַאט םעד קנַאד ןקיצרַאה א ןקירדוצסיוא טרַא םעד ףיוא ןייז טביולרעד רימ לָאז

 ןוז ןוא יורפ רעבושח ןייז טימ טנייה טניווו סָאוו ,רעלעק םייח דניירפ ןוא ןַאמסדנַאל

 -עיצקעפנַאק רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ןברוח םעד רַאפ טָאה ןוא ןיוו ןיא

 רעקיטרָאד רעד ןופ רעריפנָא עוויטקַא יד וצ טרעהעג טָאה ןוא ענרָאט ןיא עירטסודניא

 -ןביוא יד רימ ןפַאשרַאפ ייב ףליה ןוא ןעגנואימַאב ענייז רַאפ -- גנוגעוואב-"יחרזמ,,

 .גנעגרָאי עכעלטע ןופ ןרַאדנעלַאק עטנָאמרעד

 1897/98 רָאייטעשזדוב םעניא הליהק רענרַאט יד

 רעטערטרַאפ ןייז ןוא רעלשַאמ ףסוי טלָאמעד ןעוועג זיא ענרָאט ןיא להקה שאר

 דוד יכדרמ ,םאדרעבַא םהרבא :טרעהעג ןבָאה טַארייב םוצ .ריפאס ןרהא ןעוועג זיא
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 ,ןיבור ילתפנ ןייטשנרַא השמ ,רעלשַאמ םיכַאָאי ,שטיװָאבוקַאי ךורב ,רעטעטשדנַארב

 זיא רעטערטרַאפסטַאניבַאר .זניצ דוד ,רעיַאמטיוו שריה ,רעלסקעוו השמ ,רעצנַאש רוטרַא

 השמ ,גרעבדלַאג ילתפנ :ןעוועג ןענעז ןרָאסעסַאי-סטַאניבַאר ןוא ןיבור ילתפנ ןעוועג

 הרבח רעד ןופ שארב ,רעגניטע לאוי ,רעצישרַא הדוהי ,ץרוק ףסוי המלש ,רעטּפַא

 גנוטלַאוורַאפ רעד וצ ןוא ,ןָארַאב דוד המלש ,גרעבנעזייא ףסוי : ןענַאטשעג ןענעז אשידק

 .שטיווָאבוקַאי ךורב ןוא רעלשַאמ שירעב :טרעהעג ןבָאה לָאטיּפש ןשידיי ןופ

 1918/14 רָאי"טעשזדוב ןיא ענרָאט ןיא הליהק עשידיי יד

 -כרוד טָאה ענרָאט ןיא בושי רעשידיי רעד ןוא רָאי 6 םיוק ייבראפ ןענעז סע

 טרַאה זיא סָאד ,1913/14 רָאיײטעשזדוב םעניא .גייטשפיוא ןקידנטיידאב א טכַאמעג

 הליהק רענרָאט רעד ןיא ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ

 .רעלָאצ-רעייטשיהליהק 850 ןעוועג ןענעז סע ןוא תושפנ 17000 ןעוועג טרירטסיגער

 והילא ןעוועג זיא רעטערטרַאפ ןייז ןוא רעלשַאמ שירעב טלָאמעד ןעוועג זיא להקה שאר

 רעד) רעלשַאמ ףסוי :טרעהעג ןבָאה גנוטלַאווראפ-הליהק רעגנע רעד וצ .,ןָארַאב

 : טרעהעג ןבָאה גנוטלַאוורַאפ רערעטייוב רעד וצ .דלעפנענַאווש ןָאעל ןוא(רערעטלע

 לדנעמ ,גיצרעה דוד יכדרמ ,טריוודלעג בקעי ,רעמַאהדלָאג שַאילע ר"ד ,םַאדרעבַא םהרבא

 דרַאוודע ר"ד ,רעצליפ ןַאמרעה ר"ד ,רעלשַאמ יצַאנגיא ,שטיווָאבוקַאי ךורב ,םואבצרעה

 קיזייא ,ָאריפש רַאזַאל ,סובעפ המלש רייד ,לעגיפש לאוי ,רעגנידלָאז ןאמרעה ,טרָאּפַאּפַאר

 .רונש עלעבַא םהרבא 'ר טלַאמעד ןעוועג זיא בריטָאטש .זניצ דוד ,ןרָאט םהרבא ,ריפַאס

 יד ענרָאט ןיא ןעוועג קיטעט טלַאמעד ןיוש ןענעז סע .טפואהרעל .ל :רַאטערקעס-להק

 הרבח ,הקדצ יפדור ,םישודח ,תינשמ ,םיצורח די ,הטימה יאשונ :ןענייאראפ עשידיי

 רַאדנעלַאק רעירפ ןטנַאמרעד םעניא ןבעגעגנָא ךיוא טעוו סע יוו .הלכ תסנכה ,תודלוי

 .םינינמ 40 ענרָאט ןיא טלָאמעד טריטסיזקע ןבָאה רָאי-טעשזדוב ןקיזָאד םעד רַאפ

 1927 רָאי ןיא ענרָאט ןיא ץנערעפנַאק-םינבר ַא

 -- 1928 רָאי ןיא ןעמוקעגרַאּפ ןענעז עכלעוו ,ןליופ ןיא םייס ןטירד םוצ ןלַאװ יד ראפ |

 ירַאפ עיצילַאג-ברעמ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ דנַאברַאפ-סעדנַאל רעד ךיז טַאה

 -פיוא ןבָאה עדייב ןוא עיצילַאג"חרזמ ןיא דנַאברַאפיסעדנַאל ןשיטסינויצ ןטימ ןדנוב

 ןעײטרַאּפ עשידיי ןופ גנוקינייארַאפ יד, ןעמָאנ ןרעטנוא עטסיל עמַאזניימעג א טלעטשעג

 -סטייהרעדנימ א ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ןלױּפ-סערגנָאק ןיא תעב ,"ןליופ-ןיילק ןיא

 ןופ ךיוא יו עשידיידטשינ יד ןופ טוג ױזַא ןלייט רָאנ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,קָאלב

 ןרָאװעג ןפַאשעג ךָאנ זיא ןקָאלב ייווצ יד ץוחַא .טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
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 1897/98 ןיא ענרָאט ןיא גנוטלַאווראפ-הליהק רעד ןופ דילגטימ -- ל"ז רעלשַאמ םיכאוי 'ר ןופ הבצמ

 1897/98 תנשב בונרט תליהק תלהנה רבח -- ל"ז רלשַאמ םיכאוי 'ר תבצמ

 -ָאטרָא רעד טימ ןטסיקלַאּפ יד ןופ גנוקינייארַאּפדלַאוו עטירד א סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 ?הדוגא , רעשיסקָאד

 ןעגנוזַאל-טפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא -- קיטילַאּפ עשידיי עקיגנעהּפָאמוא ןַא

 .ןפורג יירד עלַא ןופ

 ײלַאג ןופ רעגַאל רעד גנולעטש א ןעמונעג ךיוא טָאה ןלַאוװ-םייס עקיזָאד יד וצ
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 1897/98 תנעב בונרט תליהק תלהנה רבח -- ל"ז רצנאש רוטרא 'ר תבצמ

 גנוצלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ דילגטימ -- ל"ז רעצנַאש רוטרא 'ר ןופ הבצמ

 1897/98 רָאי ןיא ענרָאט ןיא

 ןטיול וליפא ,ןעגנוגעוואב עלַאנָאיצַאנ-שידיי עלַא טפמעקַאב ןבָאה סָאװ ,םינבר עשיצ

 ."הדוגא , רעד ןופ חסונ

 -טלעוו עדייב ןשיווצ, ךוב ןייז ןיא דרַאבצרַאװש קחצי ר"ד רעביא טיג סע יוו

 ןיא ןטלַאהעגּפָא 1927 רעבמעצעד ןט5 םעד םינבר 25 ןבָאה -- (230 טייז) ,"תומחלמ

 ץנערעפנַאק עכעלנע ןַא ןפורעגפיונוצ רעדיוו ןבָאה םינבר 281 ןוא ץנערעפנָאק א ענרָאט
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 ץרעמ המלש ר"ד תבצמ

 -ה תיב טפוש -- ל"ז

 היריעה רבחו טפשמ

 תמחלמ ינפל בונרטב

 הנושארה םלועה

 -ליפ ןמרעה ר"ד תבצמ

 היצול ותעאו ל"ז רצ

 תליהק תלהנה רבח היה

 1913/14 תנשב בונרט

 המלש ר"ד ןופ הבצמ

 -סטכירעג -- ל"ז ץרעמ

 ןופ דילגטימ ןוא טַאר

 ענרָאט ןיא טַארטַאטש

 רעטשרע רעד וצ זיב

 המחלמיטלעוו

 ןַאמרעה ר"ד ןופ הבצמ

 ןייז ןוא ל"ז רעצליפ

 ןעוועג -- היצול יורפ

 -יהק רעד ןופ דילגטימ

 ןיא  גנוטלַאווראפ-הל

 1913/14 ןיא ענרָאט

 ַאלקעד זיא ןצנערעפנָאק עדייב ףיוא ןוא 1927 רעבמעצעד ןטס27 ןפיוא גרעבמעל ןיא

 .ןעגנוגנידַאב םוש ןָא גנוריגער יד ןציטשרעטנוא ןופ קיטילָאּפ ַא ןרָאװעג טריר

 ךובלמַאז םעד ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעוו ןצנערעפנָאק-םינבר ייווצ עקיזָאד יד ןגעוו

 קחצי ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא -- "ןליופ םענענאטשעגפיוארעדיוו ןיא ןדיי יד,

 ךיוא טרעוו סע ּוװ ,(11 .ז) אקטפאה רעדנַאסקעלַא ןוא רעווָאקַאטרַאט .א ר"ד ,רעפיש

 ןיא ץנערעפנַאק רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,הטלחה יד ןבעגעגרעביא

 טגָאז רָאפנעמַאזוצ רעד, זַא ןכָארטשעגרעטנוא שוריפב טרעוו סע רעכלעוו ןיא ,ענרַאט

 יד טימ גנאלקנייא ןיא טשינ ןענעז עכלעוו ,ןעגנולדנַאה עכעלטמעז ןגעק סיורַא ךיז

 עיירטעג ַא ,קיטילָאּפ א ןריפ וצ בוח רעזדנוא זיא סע לייוו ,הלשממ רעד ןופ ןשטנווו

 ."גנוריגער רעד ראפ

 םעניא אקטפַאה .א רעביא טיג סע יוו -- ךיוא טָאה טקנופדנאטש ןקיזָאד םעד

 גרעבמעל ןיא םינבר 281 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד טקיטעטשַאב -- ךובלמַאז ןטריטיצ

 .27.12.1927 םעד

 -רעד זיא (228 .מונ) 11.12.1927 ןופ עקַארק ןופ "קיננעשזד יװָאנ, םעניא ךיוא

 ירעביא טרָאד טרעוו סע יוו .ץנערעפנָאק-םינבר רעקיזָאד רעד ןגעוו העידי א ןעניש

 ןופ גנוניווו רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ 1927 רעבמעצעד ןט5 םעד ענרָאט ןיא זיא ןבעגעג

 -חרזמ ןוא-ברעמ ןופ םינבר עכעלטע ןוא 20 ןופ רָאפנעמַאזוצ א רעזעל רעזייל 'ר

 טָאה העידי רעקיזָאד רעד טיול ,ןלַאװ יד עגונב גנוקידנעטשראפ ַא ןגעוו ןליופניילק

0 



 ה רבח = 21 ךימס קיש הי ןהכה ילבא םהרבא 'ר בונרט ריעה בר תבצמ
 ןורכז חול ןימימ 1913/14 תנשב בונרט תליהק טיצז רונש

 האושב הדמשוהש ל"ז הרלק רתשא רעד רַאּפ ענרָאט ןיא בר-טָאטש םענופ הבצמ
 זילגטימ -- ל"ז ריּפַאס קיזייא 'ר ןופ הבצמ עלעבא םהרבא 'ר  המחלמיטלעוו רעטשרע

 ןיא ענרָאט ןיא גנוטלַאווראפ-הליהק רעד ןופ

 ןַא (א ןכייצ םעד טימ) סטכער 1913/14 רָאי

 ל"ז הרַאלק יורפ ןייז רכזל לווָאט-קנעדנָא

 1942 רָאי ןיא ָאטעג רענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא

 טָאה ץנערעפנַאק יד ןוא עקַארק ןופ בר רעד טריפעג רַאפנעמַאזוצ ןפיוא ץיזרָאפ םעד

 םעד ןליופניילק ןופ חטש ןפיוא ןרעטיירבסיוא םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא קימיטשנייא ךיז

 .תוליהק יד וצ ןלַאװ עשיטַארקָאמעד עגונב טערקעד-יקסדוסליפ

 (329 .מונ) "קיננעשוד יװַאנ, םעד ןיא זיא 12.12.1927 םעד -- גָאט ןרעדנַא םעד ןיוש

 טָאה ץנערעפנָאק-םינבר רענרָאט יד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה סָאװ ,השחכה א ןענישרעד

 ןלַאװ ןגעוו טרַאד טָאה ןעמ לייוו ,םינינעילַאװ טימ תוכייש םוש ןייק טַאהעג טשינ

 ץנערעפנָאק יד זַא ןוא תוטלחה םוש ןייק ןעמונעגנָא טשינ ןוא טריטַאבעד טשינ ללכב

 ןפַאש ןגעוו ךיז ןטַארַאב וצ ידכ רָאנ ןיילַא ןוא קיצנייא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ זיא

 ןסָאלשַאב ןינע ןקיזָאד םעד ןגעוו זיא ייברעד ,ןליופניילק ןיא םינבר ןופ דנַאברַאפ ַא

 ןייק ץנערעפנָאק ערעדנוזאב א 1927 רעבמעצעד ןט27 ןפיוא ןפורוצפיונוצ ןרָאװעג

 .גרעבמעל
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 דיי רענרָאט א ןופ טיוט רעשידלעה רעד

 1934 ראי ןיא עיצילַאג ןיא גנוציילפרַאפ רעד תעב

 ,גנוציילפראכ ַא ןופ ןטילעג רעווש עיצילאג-לטימ ץנַאג טעמכ טָאה 1934 רָאי ןיא

 . םכותב תונברק עכעלשטנעמ טימ סנדָאש עקידלַאוועג טכַאזרוארַאפ טָאה סָאװ

 ןוא ץעיאנוד רעד ,לסכייוו יד יוו ןכייט עסיורג עכלעזַא ןופ ןעמָארטשרעסַאװ יד

 -טעטש ,רעפרעד עצנַאג .געוו ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא ןסירעגטימ ןבָאה ןאס

 געשזבָאנרַאט ,עלסַאי ,ץעלעימ ,ענַאּפָאקַאז ,עקבַאר יוו ןטפַאשטרַא עכלעזַא ןוא ךעל

 סעילַאװכ עשימרוטש יד ךרוד ןרָאװעג טציילפרַאפ ןענעז ,וואלסערַאי ,(ווָאקישזד)

 .ןכייט עקיזָאד יד ןופ

 -טנא טָאה עיצילַאג ץנַאג ןופ גנורעקלעפאב יד ןוא ןענַאגרָא-טכַאמ עשיצילַאג יד

 -סגנוטער עטריפעגכרוד טײקיליװרעפּפָא ליפ טימ ןוא עטגייווצראפ-טיירב א טלקיוו

 סרעדנוזאב זיא ייברעד ,גנוציילפרַאפ רעד ןופ תונברק ענעטילעג יד תבוטל עיצקַא

 עטציילפראפ יד ףיוא עיצקַא-סגנוטער יד ןרָאװעג טריפעג שיגרענע ןוא קידוועריר

 רערעדנוזאב טימ ךיז טָאה עקבַאר טָאטש רעד ןיא עיצקַא-סגנוטער ַאזַא תעב .ןטיבעג

 רעסַאגיונ ףסוי 'ר ,דיי רענרָאט א ןבעל ןייז טרעפפָאעג ןוא טנכייצעגסיוא טייקשידלעה

 -רַאוו רעד ןבעגעגרעביא טייצרענייז טָאה לַאפ ןקיזָאד םעד ןגעוו םיטרפ עקינייא .ל"ז

 -סגנוטער רעד תעב זיא, ,טרָאד ןענעייל רימ יוו .1934 ילוי ןטס25 ןופ "טנייה,, רעוועש

 -בעשז ןופ יירעיורב-רעיב יד ןרָאװעג ןשַאוועגרעטנוא זיא סע ּווו ,עקבַאר ןיא עיצקַא

 רע .רעסאגיונ ףסוי דיי רעקירָאי-39 רעד טיוט ןשידלעה ַא טימ ןעמוקעגמוא ,יקצַאר

 -סיורַא ידכ ,ןעמָארטש עקידנציילפ יד ןיא ןפרָאװעג ךיז לַארוג א טימ ןעמַאזוצ טָאה

 ."גנוטכירנייא עכעלרעניא יד עדייבעג רעטציילפרַאפ רעד ןופ ןעוועטַארוצ

 גנורעפַאפיוא רענייר סיוא -- רעטייוו טרָאד רימ ןענעייל -- ןָאטעג סע טָאה רע,

 ."טנעקעג טשינ וליפַא רעמיטנגייא-יירעיורב םעד טָאה רע תמחמ ,ןטסכענ םעד רַאפ

 לטרַאג ןזיב טפאכרַאפ -- "טנייה, רעד רעביא טיג -- םיא טָאה רעסַאוו סָאד,

 .עיצקַא-סגנוטער רעד ייב טעברַאעג עיגרענע רעטסערג רעד טימ רעטייוו טָאה רע ןוא

 עקלעב עדנלַאפ א ןוא יירעיורב רעד ןופ טנַאוו ַא ןלַאפנייא ןביוהעגנַא טָאה לייוורעד

 ."חומ םעד ןטלָאּפשעג םיא טָאה

 -עוורעזער א -- "טנייה, רעד רעביא רעטייוו טיג -- ןעוועג זיא רעסַאגיונ,

 -רעבוט ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא גירקטלעוו ןיא .יימרַא רעשיליופ רעד ןופ ריציפָא

 זיא טַאמילק רעד ּוװ ,עקבַאר ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז רע טָאה םעד בילוצ ןוא זָאלוק

 ןטלַאהעגּפָא טָאה עקבאר ןיא הליהק עשידיי יד .קיטסניג עדנדייל-ןעגנול ראפ ןעוועג

 ןוא דיי ןשידלעה םענעמוקעגמוא םעד ןופ קנעדנָא םוצ גנוציז-רעיורט עלעיצעפס א

 רַאפ ןקירדסיוא ןגעוו ןענַאגרָאטכַאמ עקירעהעג יד וצ ךיז ןדנעוו וצ ןסָאלשַאב טָאה

 .טייקשידלעה רַאפ גנונעכייצסיוא ןַא רעסַאגױנ ףסוי םענעמוקעגמוא םעד
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 רעגנוא השנמ
 (קרָאייוינ)

 דיי רענרָאט ַא -- יקצינדור ףלָאדַא

 .יקצינדור ףלָאדַא גָאטיוצ-טנייה זיא ןליופ ןיא רעביירש עטסערג יד ןופ רענייא

 רעשידיי א שוריפב רָאנ ,רעביירש רעשיליופ ןייק טשינ רעבָא זיא יקצינדור ףלָאדַא

 םעד ןיא רעביירש רעשידיי עמאס רעד טגָאזעג טלָאװ ךיא .שיליופ ןיא רעביירש

 ענייז עלַא לייוו ,עשידיי א זיא קיטַאמעט עצנַאג ןייז לייוו זיולב טשינ ,ןליופ ןקיטנייה

 -טנייה זיא רע לייוו רָאנ ,ןדיי ןופ ןעמַאטש ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר יד ןיא ןדלעה

 .ןליופ ןיא יירשעג-ייוו ןשידיי ןופ רעכערפשריפ רעד גָאטיוצ

 טגָאלק סָאװ ,ןנוקמ רעשידיי רעד ,"בויא, רענרעדַאמ רעד זיא יקצינדור ףלָאדַא

 ןטסכיירנברַאפ םעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ףיוא ,ךָארב ןסיורג רעזדנוא ףיוא טנייוו ןוא

 ןדיי ןָאילימ יירד יד ףיוא ,רָאי טנזיוט עטצעל יד ןיא קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ לייט

 ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןָאילימ סקעז ןופ טסולרַאפ םעד ףיוא ןוא ןליופ ןיא

 / ..םמש חמי ןשטייד יד ךרוד

 יוו ןוא .ןבעלדטנגוי ןיימ ןופ םידעפ ךס א ךימ ןדניבראפ יקצינדור ףלָאדַא טימ

 רעמוניןָאפעלעט ןייז ןכוז וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,עשרַאוו ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא רָאנ

 זַא ,טביולגעג טשינ רע טָאה ,שינָאפעלעט ןדנוברַאפ םיא טימ ךיז בָאה ךיא זַא ןוא

 ךיא ּוו ,"דנַארג לעטַאה, ןיא רימ וצ ןעמוק וצ טגָאזעגוצ דלַאב ןוא ךיא דער סָאד

 ...ןענאטשעגנייא ןיב

 ןוא גנולק א ןבעגעג רעמיצ ןיימ ןופ לקעלג סָאד טאה ,ןטרַאוו העש א ךָאנ ןוא

 ןלופ א טימ ,שטנעמ רענייש ןוא רעכיוה א טלעטשעגניירַא ריט ןיא ךיז טָאה סע

 טעמוא ןקידארומ א טימ ןוא זָאנ רעכעלגנעל א טימ ,רָאה ּפָאק ןצרַאווש ןטלזיורקעג

 ...ןגיוא ענייז ןיא

 ןרערט יד טשיוועג ליטש ,ןעלסקַא יד ףיוא ןלַאפעגפױרַא עדייב ךיז ןענעז רימ

 ,רָאי ענעגנאגראפ קיצרעפ יד טשיװעגּפָא עלעקעטשרעביוצ א טימ טלָאװ ןעמ יוו ןוא

 | .רעדניק עגנוי ייווצ ןיא ןרָאװעג טלדנַאווראפ עדייב רימ ןענעז

 יקצינדור ףלָאדַא טָאה דלאב ןוא ןגיוושעג עדייב סעגר רָאּפ עטשרע יד ןבָאה רימ

 םענעלַאוו ןבָארג ןייז ןיא טעב ןיימ ףיוא ןפרַאוועגפיורא ךיז ןוא שימייה טליפעג ךיז

 ...טכַאנ רעבלַאה ךָאנ זיב טעב ןפיוא רימ ייב ןגעלעגּפָא ױזַא ןיוש זיא ןוא רעטעווס

 וצ ןוז א סניבר א טמוק סע יוזא יו עירעטסימ יד ןייטשרַאפ לָאז ןעמ ידכ

 דוס הלגמ אד ךיא זומ ,יקצינדור יוו ,ןעמָאנ ןשיליופ ַאזַא טימ רעביירש ןשיליופ א

 זיא ,יקצינדור ףלָאדַא ,רעביירש ןשיליופ ןטמירַאב םעד ןופ ןעמַאנ רעתמא רעד זַא ,ןייז
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 רעכלעוו ,ןרָאהשריה עשטיא 'ר ןופ ןוז רעטסגניי רעד זיא רע ןוא ןרָאהשריה ןרהא

 ןסעגעג טָאה עטַאט רעד ןעוו ךָאנ ל"צז רעטַאפ ןיימ ייב יאבג-טפיוה רעד ןעוועג זיא

 זיא ךָאנרעד .ץיװָארָאה השמ 'ר ,ןיבר רעװָאדַאװזָאר םעד ,רעווש ןייז ייב טסעק

 ןרָאװעג ןוא טאהעג הנותח טרָאד ,ענבַאשז ןייק ןרעטלע עניימ טימ ןרָאפעג עשטיא 'ר

 תעב ,ןיוו ןייק ןרעטלע עניימ טימ ןרָאפעגטימ ךיוא זיא רע .ףיוה ןשיבר ןיא יאבג

 ךָאנ טָאה רעטָאפ ןיימ ּווו ,ענרָאט ןיא רעדיוו ןַאד ןוא המחלמי-טלעוו רעטשרע רעד

 .ףיוה ןשיבר םעד טלעטשעגפיוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 רעטַאפ ןיימ טרפב ןוא זיוה רעזדנוא יירטעג רעייז ןעוועג זיא יאבג רעד עשטיא 'ר

 ענייפ א טַאהעג טָאה רע ,דומע ןרַאפ םיתירחש יד טנוואדעג הנשה-שאר טָאה רע .ל"צז

 רעצישפָאר יד ןוא חסונ רעווָאדַאווזַאר ןוא ןצישפָאר םעד טוג טנעקעג טָאה ןוא עמיטש

 .םינוגינ עווָאברַאקס רעוװָאדַאװזָאר ןוא

 ןוא ל"צז רעטָאפ ןיימ ןופ טנוזעג סָאד ןטיהעגּפָא קרַאטש טָאה יאבג עשטיא 'ר

 סניבר םעד סָאװ ,ןופרעד שפנ תמגע ןבָאה לָאז יבר רעד זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה רע

 ...רשיה-ךרד ןופ ּפָארַא זיא לקיניזימ

 ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא קרַאטש רימ ךיז טָאה סָאװ ,רימ ךיז טקנעדעג דָאזיּפע ןייא

 .ןוז ןטסגניי סניבר םעד ןופ דובכ םעד ןטיהעגּפָא טָאה יאבג עשטיא 'ר ױזַא יוו

 -בעה א ןעוועג ןיוש זיא ענרָאט ןיא .1918--1917 ןרָאי יד םורא ןעוועג זיא סָאד

 ןויצ-ילעופ ןוא "ריעצה רמושה, ןופ טנגוי עשידיי ַא ,"הרורב הפש, לוש עשיאער

 םגה ,טנגוי ןויצד-ילעופ רעד וצ ןגיוצעג רעמ טָאה ךימ .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנא ןוא

 ןעמַאזוצ ,רועיש א טייצ לקיטש א טנרעלעג בָאה ךיא וו ,"זיולק , רעסיורג רעד ןיא

 רעשרָאפ-רוטלוק ןוא ףַארגָאילביב טנייה ןטסּוװַאב םעד ,(ירעי) דלַאו םהרבא טימ

 ןרעגנוי ןייז טימ ןוא "ריעצה רמושה,, ןטימ טריזיטַאּפמיס רעמ טָאה סָאװ ,* םילשורי ןיא

 ןיא ירעי הדוהי רעביירש ןשיאערבעה ןטסּווואב םעד טנייה) דלַאוו עקדוי רעדורב

 ןרָאװעג ןסירעגטימ רעבָא ךיא ןיב ,"ריעצה רמושה, םוצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,(לארשי

 .גנוגעוואב-ןויצ-ילעופ רעד טימ

 ,רעפיש עשטיא ןעמָאנ ןטימ ןַאמ-רעגנוי א טניווועג טייצ רענעי וצ טָאה ענרָאט ןיא

 םעד ןופ בורק ַא ןעוועג זיא רע .קינשולעפאק עשטיא ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו

 ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ .ד"יה רעפיש קחצי ר"ד רעקירָאטסיה ןשידיי ןטמירַאב

 יד ןיא סעיצנעדנַאּפסערַאק ןביירש וצ טַאהעג ביל טָאה רע ןוא רעכַאמ-שוילעפַאק א

 .ןעגנוטייצ-ייטרַאּפ

 רע ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ טפאשביל ַא טַאהעג ךיוא טָאה קינשולעפאק עשטיא

 רָאי עכעלטע ןיא ןוא ןיקשיסוא סרפ, םעד ןעמוקאב רע טָאה (1953) ג"ישת רָאי ןיא *

 .ןרָאװעג רטפנ רע זיא ךָאנרעד דלַאב ןוא "קילאיב סרפ, םעד רעטעּפש
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 ןיב ךיא ױזַא יו ."טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא, סעצרפ ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב טָאה

 ןָאמרעד ךיא ,טשינ ןיוש ךיא קנעדעג ליפש ןקיזָאד םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא

 ץרפ ךאד זיא .סעיציטעּפער יד ןיא טכָאקרַאפ קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא זַא ,רָאנ ךיז

 םולח א, עמארד עקיזָאד יד טרפב ןוא טנעָאנ רָאג ןָא טנגוי ןיימ ןופ רימ ןעוועג

 .ןבעל-טנגוי ןקיטלָאמעד ןיימ רַאפ שילָאבמיס סעפע ןעוועג זיא "קינזיולק ןקידניז א ןופ

 ןעוועג "הרורב הפש, ןיא לַאז רעד זיא גָאטימכָאנ קיטנוז א ןיא לָאמ ןייא ןוא

 ,דלעה-טפיוה רעד ןוא עניב רעד רעטנוא ןעוועג ןיב ךיא ,טנגוי רעשידיי ןופ טקַאּפעג

 ךיוא ךיז טָאה רע ;ךיא יוו ױזַא ,טרימירגרַאפ ןעוועג זיא "קינזיולק רעקידניז, רעד

 רעד ןוא שוילעפאק םענעטעמַאס ןש'יבר ןטיירב ןיימ ןוא עטָאּפַאק ןיימ טגרָאבעג

 יו ,תואיפ עטלזיירקעג עצרַאווש טימ םינפ סאלב ךעלגנעל א ןיא טרימירג ,רָאיטקַא

 עניב רעד ןופ טָאה ,םינפ טראצ ןייז םורא לדרעב קידנור ץראווש א ןוא ךעלשעלפ

 ןפַארטש ,רענרעד ריא טליוו ..זיור א טמַאלפעגפיוא טָאה רימ ןיא , : ןגירשעגּפָארַא

 ,..7? ךימ

 ןוא עבָארעדרַאג רעד ןיא עניב רעד רעטניה ןטק תילט ןליוה ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 ..עניב רעד ןופ ּפָארַא רָאג ןיילַא ךיא דער סָאד זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה רימ

 המשנ יד, :עניב רעד ףיוא טרעצרַאפ טדער קינזיולק רעקידניז רעד ...גנילצולפ ןוא

 ..."זייוונפָארט ...זײװנּפָארט ,סיוא רימ טפירט

 .ייצילָאּפ ןזיוואב ךיז טָאה גנַאגניירַא םייב ...לַאז ןיא למוט ןסיורג א רעהרעד ךיא

 ןעמ .עמַארד עקיזָאד יד ןריפפיוא לָאז ןעמ ,טלָאװעג טשינ ןוא טרסמעג רעוו טָאה סע

 טימ קינזיולק ןקידניז םעד -- דלעה"טפיוה םעד ןוא טנגוי-רעטַאעט יד ןבירטעצ טָאה

 סַאג-עװָאלַאװ יד רעביא טריפעג ,טריטסערַא ןעמ טָאה היכרב 'ר דלעה ןטייווצ םעד

 ...ייצילָאּפ רעד וצ

 ,ןאמדןגנוי ןקיזָאד םעד ןריפ ןעזרעד ןבָאה סַאגדאווָאלאוו רעד ףיוא ןדיי יד ןעוו

 םעד טריטסערַא טָאה ןעמ זַא ,העומש א טיירפשרַאפ ךיז טָאה ,"קינזיולק ןקידניז, םעד

 זַא ,טגָאזעג ןיוש ןדיי ךעלעקפוק ןבָאה ,"רעיוט םייב, דלַאב ןוא ...ןוז ןטסגניי סניבר

 םיא ןייז לדתשמ ךיז לָאז ןעמ ,ןטעבעג טָאה ןוז סניבר םעד יוו טרעהעג ןבָאה ייז

 ...ןעיירפַאב וצ

 טַאהעג טשינ בָאה ךיא ,תורצ עטקַאהעג ןיא עניב רעד רעטניה ןגעלעג ןיב ךיא ןוא

 באה ךיא .שוילעפאק םענעטעמַאס ןשיבר ןטיירב ןיימ טשינ ןוא עטָאּפַאק ןיימ טשינ

 םענעכיט א ןוא עבָארעדרַאג רעד ןיא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,עשעקעב עטושפ א ןָאטעגנָא

 ןיב ךיא ."הרורב הפש, רעד ןופ ןפָאלעגסױרַא םודנעפ-םודנעה ןיב ןוא שוילעפַאק

 ןופ זיוה םעד וצ ,ץֶאלפ-ץלֶאה םוצ ךעלסעג-רעטניה יד ךרוד ןפָאלעג םעטָא ןייא ןיא

 ןשיבר ןרעדנַא ןא ןוא עטַאפַאק ַא ןָאטעגנָא רימ ןעמ טָאה טרָאד ,יאבג עשטיא 'ר

 עשטיא 'ר ןוא בירעמיהחנמ רַאּפ ןעמוקוצמייהא ןזיוואב ךָאנ בָאה ךיא ןוא שוילעּפַאק
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 סניבר ןרַאפ טלעטשראפ ךיז טָאה זובָאל ַא סעפע זַא ,טגָאזעג םענייא ןדעי טָאה יאבג

 ...זיוה ןיא םיא ייב ןעוועג גָאטימכָאנ ןצנַאג םעד רָאג זיא ןוז רעטסגניי סניבר םעד ןוא ןוז

 ...דובכ ןיימ טעװענַאשעג יאבג עשטיא 'ר טָאה ױזַא טָא

 ,רעטעּפש ןרָאי טימ ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה דָאזיּפע רעטייווצ א ךיוא

 ןיא ,עשרַאװ ןייק לארשייץרא ןופ ןרָאפעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ,ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 .ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ

 ענרַאט ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,םולשה הילע ,ןעמַאמ ןיימ ןעז טלָאװעג בָאה ךיא

 אלממ רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ד"יה רזעלא 'ר ןיבר רענבַאשז םעד ,רעדורב ןיימ ייב

 ..ל"צז רעטָאפ ןיימ ןופ הריטפ רעד ךָאנ םוקמ

 לעוו ךליה ןיימ ןיא זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא ןוא הנקז ַא ןעוועג ןיוש זיא עמַאמ יד

 ןיב ךיא) ,ןגָארטעג רדסכ ךיא בָאה דרָאב ַא :ןעמוקניײרַא ןענעק טשינ ריא וצ ךיא

 טנעקעג ןעמ טָאה עטָאּפַאק א ןוא (רענַאירעטעגעוװ א ןעוועג וצרעד ךָאנ ךיוא טלָאמעד

 ןזייוואב ךיז ךיא ןָאק יוו ...תואיּפ טימ ןעמ טוט סָאוו רעבָא ,ענרָאט ןיא ןפאשרַאפ ךיז

 ? תואיפ ןָא ןעמַאמ רעד ראפ

 ןופ רעגָאװש רעד ,עקָארק ןיא דלעפנייז ,רעוטדרוטלוק רעשידיי רעד רימ טָאה

 טעוועקוטשעגוצ לּפַאק םוצ זיא סע ןוא לּפַאק סיורג ַא טפאשרַאפ ,רעבמיא רעטכיד םעד

 עטָאּפַאק יד ןָאטעגנָא בָאה ךיא זַא ןוא ךעלהאיפ עטלזיירקעג עניילק ייווצ ןרָאוועג

 רעד יוו ןעזעגסיוא קירוצ ךיא בָאה ,שוילעפאק םענעטעמַאס ןטימ עקלומראי יד ןוא

 ןייק עקָארק ןופ ןרָאפעגניײרַא עקַאט ךיא ןיב ױזַא ...לָאמַא ןופ ןַאמרעגנוי רעשיבר

 ןוא ןָאטעגרעביא ךיז ךיא בָאה טרָאד ...זיוה ןיא יאבג עשטיא 'ר וצ ןיירַא ןוא ענרַאט

 ןבָאה עמַאמ יד ןוא רעדורב ןיימ ּוװ טרָאד ,24 ַאקסוװָאװל ףיוא זיוה ןיא ףױרַא ןיב

 .טניווועג

 ךיא בָאה ,גָאטרעמוז רעסייה ַא ןעוועג זיא סע ,לושכמ ַא רעבָא רימ זיא ןעשעג

 וצ תואיפ עטעוועקוטשעגוצ ייווצ יד ןוא ּפָאק ןפיוא לּפַאק סָאד קור א ןבעגעג סעפע

 ןרעטניה טעה ןיוש ןענַאטשעג זיא האיפ ןייא ןוא טקורעגטימ ךיז ןבָאה עקלמרַאי רעד

 ..זרעטש ןטימ ןיא טעמכ -- עטייווצ יד ןוא רעיוא

 קירוצ ףיוא יירד ַא ןבעגעג טָאה ןוא טקרעמַאב ךיילג סָאד טָאה יאבג עשטיא 'ר

 ןוא רעטרע עקיטכיר ערעייז ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה תואיפ יד ןוא עקלומרַאי יד

 סָאד טַאה ,ןעזעג טוג טשינ ןוא טלַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,םולשה הילע ,עמַאמ ןיימ

 ..טקרעמַאב טשינרָאג

 סיאבג עשטיא 'ר ןפורעג ןעמ טָאה יוזא) "ןשוילא,, תונורכז יד טָא ךיא לייצרעד

 רעטָאפ ןייז ןופ ךָאנ ןוא ךָאנ ןלייצרעד םיא לָאז ךיא ,ךימ טעב רע ןוא (ןגיוצרַאפ ןוז

 ןענעז סָאװ ,תונורכז-טנגוי יד ןשירפפיוא ליוו רע לייוו ,םייה ןיימ ןוא ןייז ןופ ןוא

 ..חומ ןייז ןיא ןגרָאברַאפ ףיט ןגעלעג
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 יקצינדור ףלָאדַא זיא ,טדערעג ןבָאה ןעוועג טשינ ןלָאז רימ סָאװ ןגעוו רעבָא

 ,עשרַאוו ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא םעד ןגעוו ,עמעט רעקיבייא ןייז ףיוא ןעמוקעגקירוצ

 טָאה סָאװ ,קילגמוא ןסיורג םעד ןגעוו ןוא דנאטשפיוא-אטעג רעוועשרַאוו ןגעוו

 ...ןפָארטעג זדנוא
+ 

 1932 רָאי ןיא טָאה רע .עזָארּפ ןיא רעקיריל רעפיט א זיא יקצינדור ףלָאדַא

 דנאטשוצ ןשילַארָאמ ןוא ןשיגַאלַאכיספ ןגעוו "ןעטַאר,, ןַאמָאר ןטשרע ןייז טכעלטנפערַאּפ

 .לטעטש ןייז ןיא רעסעב ,לטעטש ַא ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןוכ

 טרעוו סע ּוװ ,"ןטַאדלָאס יד, ןַאמָאר רעטייווצ ןייז טניישרעד 1933 רָאי ןיא

 ןענַאמַאר עכעלטע ךָאנ ןענישרעד ןענעז סע .דיחי ןופ טרעוו עכעלשטנעמ יד טרעדלישעג

 רעשיליופ רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ רע זיא 1929 רָאי ןיא ןוא המחלמ רעד ראפ

 רעד ןופ טייצ עטשרע יד .הלפמ סנליופ יימרא רעד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה רע ,ײמרַא

 ןרָאי עטסרעווש יד ןוא גרעבמעל ןיא טכַארבראפ רע טָאה עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה

 תודע ןַא ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב םיא זיא סע ּוװ ,עשראוו ןיא טכַאמעגכרוד רע טָאה

 ןעגנופַאש עשירַארעטיל ענייז .םוטנדיי ןשיליופ ןרעביא הטיחש רעד ןופ רעקינָארכ ןוא

 .ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנוראפרעד ענעגייא ענייז ףיוא טציטשעג ןענעז

 ענעי ןיא זיא רע ױזַא יוו ,"חספ,, גנולייצרעד ןייז ןיא טלייצרעד יקצינדור ףלָאדַא

 רעטניה רעירַא רעטקעטשראפ סלַא ןעמוקעג עשרַאוו ןיא דנאטשפיוא"ַאטעג ןתעב ,געט

 ךיז ןגעלפ רימ, -- .יורפ עשידיי עמַאזנייא עגנוי א טרָאד טנגעגַאב ןוא ןרעיומ ענייז

 ןזייוואב גנילצולפ ךיז ןגעלפ סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא יד טיול עדמערפ ןשיווצ ןענעקרעד

 קידנעייגייבראפ ןוא, -- יקצינדור טרָאד טביירש -- "םאלפ רעמערַאוו ,רעשימייה ַא

 ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא קידנזייוונָא ,ןפור קיטייזנגעק ,טרָאװ ַא ןָא ,ךיז רימ ןגעלפ

 טָאה יז ..טרעטיצעג רָאנ טשינ טציא טָאה יורפ עגנוי יד ...לרוג רעזדנוא ןוא רעייז

 םוא ןעמוק ייז ,טלמרומעג ליטש יז טָאה ,םוא ןעמוק ייז ...ןרערט יד טימ טקיטשעג ךיז

 רעכעלטיידמוא ןוא שא ,תוברוח ץוחַא ...ןביילב טשינ ייז ךָאנ טעוו ןכייצ ןייק ןוא

 ןוא ןטיז ,ןדייל ,עביל ,סנבעל ליפ ױזַא ךָאנ ןביילב טשינרַאג טעוו שינטכעדעג

 לָאז סע ,למיה ןיא ךיוה ןביוהעגסיורַא ,ןבירשַאב רעוו שטָאכ סע טלָאװ ...ןשינעטנעק

 םענייש ױזַא ןוא ןכעלשטנעממוא ןוא ןבעל קיברַאפליפ רעייז ךָאנ ןביילב קנעדנָא ןא

 סאד טפרַאדעג ךיוא טלָאװ ,ןביילבראפ רענייא רָאנ וליפָא טעוו סע ןעוו .ןרעייז טיוט

 ןוא םי ןטנביז ןרעטניה ןופ ןעמוק לָאמַא ןלָאז ןשטנעמ ידכ ,ןרעוו ןבירשרַאפ ץלַא

 ..."ןענייוו טנייה רימ יוו ןענייוו

 עלַא .גָאט ןקיטנייה ןזיב האווצ רעד טָא יירטעג ןבילבעג זיא יקצינדור ףלָאדַא

 ענעמוקעגמוא יד םורַא ךיז ןעיירד ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ענייז ןיא סעמעט ענייז

 ..ןדיי ןָאילימ סקעז
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 סעומש ןגנַאל ןיימ ןיא גנילצולּפ ךיא בָאה -- לארשי ןייק ןרָאפ וצ וד טסכַארט, --

 ,גנומיטש עטקירדעג יד ןסיירוצרעביא ידכ ,ןפרָאװעגניײרַא

 ךיא .ןעוועג זיא קילגמוא רעסיורג רעד ּוװ ,טֹרָא סָאד ןזָאלרַאפ טשינ ןָאק ךיא --

 ,עשראוו ןיא אד .עידעגַארט רעסיורג רעזדנוא ןופ ןפיולטנא טשינ ליוו ןוא טשינ ןָאק

 ףרַאד ָאד ,קלָאפ ץנַאג ַא ןעגנאגעגסיוא זיא ָאד ,ןעשעג ןברוח רעזדנוא זיא ,ןליופ ןיא

 .ןביילברַאּפ ךיא

 רעטייוו רע טָאה -- אטעג ןופ תוברוח יד םורַא גָאטרַאפ א רימ טימ לָאמַא םוק --

 ןופ לגיצ עטפיוהעגנָא סעפוק יד רעטנוא ןופ יד יוו ןעז וטסעוו -- טדערעג קירעיורט

 עניילק יד ןענייוו סָאד ...ןייוועג ליטש א ןעמ טרעה רעזײהדָאטעג עטעטכינרַאפ יד

 טייהרעקידעבעל תוברוח יד רעטנוא ןענעז סָאװ ,סעמַאמ ערעייז טימ ךעלרעדניק

 ,רעוועג ,ףליה ןטעבעג ןבָאה סָאװ ,ןדלעהיָאטעג יד ןענייוו סָאד ...ןרָאװעג ןבָארגַאב

 דימת ןסיגסיוא ןוא ןביילבראפ ךיא ףרַאד אד ;ןעמוקעג טשינ זיא ףליה ןייק רעבָא

 ...רעצ ןוא קיטייוו ןיימ

 רע ,ןטעבעג זיולב םיא בָאה ךיא ..?ןרעפטנע םיא טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ ןוא

 רעד ןיא טגָאזעגוצ רימ רע טָאה סָאד ןוא לארשי ןייק ךוזאב א ףיוא שטָאכ ןרָאפ לָאז

 ...ןָאט וצ טפנוקוצ רעטסטנעָאנ

 לווָאט רעד ךָאנ ןבילברַאפ זיא סע) ענרָאט ןיא סאג רעשידיי רעד ןיא זיוה טקידעשַאב א

 טונסג 2ץע640ש5%8 |: טפירשפיוא רעד טימ
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 (יגפ) גייפ והיעשי ר"ד
 (הפיה)

 ויירק רענרָאט ןיא ןדיי-ספרַאד ןופ רעגייטש-סנבעל רעד

 ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ ּוװ ,ענרָאט ןבענ ףרָאד א ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא

 ןבעל סָאד ךיוא טנרעלעג ןענעק ךיא בָאה םורַא ױזַא .לדנאה"גרַאווכלימ טימ ןעמונרַאּפ

 ןעוועג זיא רעווש .טָאטש ןופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ףרָאד ןיא ןדיי ןופ

 -עווש יד בילוצ ךיוא רָאנ ,הסנרפ בילוצ רָאנ טשינ ןוא ,ןדיי עשיפרָאד ןופ ןבעל סָאד

 דאב ןענעז ךעלטנגייא סָאוו ןיא .ןבעל עשידיי עלענָאיצידַארט סָאד ןריפ ןיא ןטייקיר

 ןפיוקפיוא ןגעלפ ייז ? ףרָאד ןפיוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ תוסנרפ יד ןענַאטש

 יד .ךיורבעג ןטשרע ןופ ןעלקיטרַא ייז ןפיוקרַאפ ןוא ןטקודָארּפ ערעייז םירעיופ יד ייב

 ןריפקעווא ןטקודָארּפ ערעייז ןגעלפ ,דרעפ ענעגייא טאהעג ןבָאה סָאוו ,םירעיופ ערעכייר

 ךיוא רעבָא .זיירפ ןרעסעב א ןלָאצ ןעמ טעוו טרָאד זַא ,גנוניימ רעד טימ ,טָאטש ןיא

 ןוא לָאװ עקיליב ,םעדַאפ ,קירטש טימ :רחסמ א ןעגנַאגעגנָא זיא אפוג ףרָאד ןפיוא

 ,תופוע ,רעייא ףיוא ןרעוו ןטיבעגסיוא לָאמ לייט ןגעלפ סָאוו ,ןעגנוטעברַאסיוא ָאקירט

 לאמא .תורוחס עשיפרָאד ערעדנַא ןוא לּפָאטרַאק ,גרַאוונירג ,סעקילָארק ןופ ךעלכעלעפ

 ןוא ןביוש ענעכַארבעצ יד ןטכיררַאפ ,רעזעלג רעשיטָאטש ַא ףרָאד ןיא ןעמוק טגעלפ

 .הרוחס טימ רעדָא טלעג טימ טלָאצַאב ראפרעד ןעמענ

 ,רַאדנערַא ןשידיי ַא ייב ןענאטשעגנייא זיא סָאװ עמשטערק א ןעוועג זיא ףרָאד ןיא

 ןבָאה רעפרעד עקידתונכש ייר א ןיא .רעקיכלימ רעטייווצ ַא ןוא לימ ַא ךיוא ןעוועג

 עכייר ךיוא ןעוועג .דרע גרַאמ עכעלטע ערעייז ןטעברַאאב ןגעלפ סָאװ ,ןדיי טניווועג

 ןוא טָאטש ןיא טניווועג ןבָאה אפוג ייז רעבָא ,דרע ךס א טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 סיוא רעדָא ,ןדיידטשינ רעדָא ןדיי וצ עדנערַא ןיא ןבעגרעביא ייז ןגעלפ טוג סָאד

 .טוג םענופ רעטלַאווראפ סלַא קַאילָאּפ א ןטלַאהעג ,(םזיטימעסיטנַא) תוביס עשיטילָאּפ

 עטסניימ ןיא ןוא םיבושיי עטכידעג ןופ טרעטייוורעד ןעוועג ןענעז ףרָאד ןופ ןדיי

 ןעוו וליפַא ,ןענעוואד םוצ ןינמ א ןלעטשפיונוצ טנָאקעג טשינ תבש ןעמ טָאה ןלַאפ

 זיא "םיתילט , ןינמ ןייק .רעפרעד עקידתונכש יירד ןופ ןדיי טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבאה סע

 ,הוצמ-רב ךָאנ ןופ ךעלגניי יד וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןעמ ,ןעוועג טשינ לָאמנייק

 ןינמ רעצנַאג רעד טלָאװ ייז ןָא לייוו ,ץלָאטש רעייז ןלעטשרַאפ ךיז ןָאק ןעמ ןוא

 ןעִיצרעד סָאד םעלבָארּפ רעווש א ןעוועג ךיוא זיא ףרָאד ןיא ...ןרעוו לטב טנַאקעג

 לָאז רעוו רעבָא ,ףרָאד ןיא לוש עשיליופ יד ןכוזַאב ןגעלפ ייז ,תמא .רעדניק עשידיי

 טָאה ףרַאד סאד ?ןעמענ סע ייז ןלָאז ןענַאוונופ ןוא !"טייקשידיי לסיב סָאד, ןבעג ייז

 םענייז ןבעגרעביא טגעלפ ןדיי יד ןופ רענייא ןעוו ,טלָאמעד רָאנ רעבָא ,רדח א טאהעג

 ןענָאק טרָאד ןלָאז ףרָאד ןופ רעדניק עשידיי יד ידכ ,"ןמז, ןצנַאג ַא ףיוא רעמיצ א
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 ןוא ,רעפלעב א טָאטש ןופ ןעגנערבּפָארַא ןעמ טגעלפ רדח ַאזַא וצ ןיבר א רַאפ .ןענרעל

 ןלָאצ ןגעלפ ןדיי קינייוו .ךעלּפעק עשירעדניק ןיא הרות יד ןפַאלקניירַא סע טגעלפ רע

 ןפיוקוצנייא ףיוא לָאצּפָא רעשילָאבמיס ַא ןעוועג סע זיא רעכיג ,רדח אזַא ןיא דומיל רכש

 .רדח סאד ןטלַאהוצסיוא ףיוא טעייטסעג םיוק טָאה טלעג סָאד ןוא ,הוצמ ַא ךיז

 ?ףרַאד ןיא רוביצב ןענעוואד ױזַא יוו .םיארונ-םימי יד טקורעגנָא ךיז ןבָאה סע

 עקיזָאד יד ןיא ןינמ ַא ןפאש ןלָאז סָאװ ,םיתילט לָאצ עקידנגונעג ןייק ןעוועג טשינ

 : תורירב ייווצ רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא ןענעז ףרָאד ןופ ןדיי יד .געט עקיטכרָאפ

 ךיוא טרעוו רעכלעוו ,ןזח ןטימ ןעמאזוצ ידכ ,טָאטש ןופ "םיחרוא, ןטעברַאפ רעדָא

 ןטימ ןרָאפרעבירַא רעדָא ;ןינמ םעד ןפַאש ןענָאק וצ ךיז ,טרָאד ןופ טגנערבעגּפָארַא

 .(רופיכ"םוי ןוא הנשה-שאר) בוטדםוי ןופ טייצ רעד ףיוא טָאטש ןיא תיבדינב ןצנַאג

 ,טלעג טסָאקעג טָאה ןזח ַא ןעגנערבּפָארַא לייוו ,ערעווש ןעוועג ןענעז ןגעווסיוא עדייב

 .ןעמוקטימ םיא טימ ןגעלפ סָאװ םיררושמ יד רַאפ ןלָאצַאב ןסייהעג ךיוא ךיז טָאה רע

 ןשיווצ ןבאגסיוא יד ןופ גנולייטרַאפ ַא טיול רָאנ טנָאקעג ןעמ טָאה טלעג סָאד ןפַאשנייא

 -רעבירַא .ןינע רעטושפ ַאזַא ןעוועג טשינרָאג ןיוש זיא סַאד רעבָא .ףרָאד ןיא ןדיי עלַא

 -בָאה לסיב סָאד ןוא רעדניק יד ןדָאלפיוא ,רענעגעוו ןענַאּפש ,טָאטש ןיא ךיז ןעלקעפ

 ןיא ןדיי ןבָאה ןגעווטסעד ןופ .ןכאז עטכייל יד וצ טרעהעג טשינ ךיוא טָאה ,סטוג-ןוא

 הנשהישאר ברע ןדעי ,געוו ןטייווצ םעד ןבילקעגסיוא ,ןלַאפ עטסניימ יד ןיא ,ףרָאד

 ןשטנעמ טימ ענעדָאלעגנָא ,רענעגעוו עטנַאּפשעג ליפ ןעז ןעמ טגעלפ רופיכ"םוי ברע ןוא

 -לשדונובר םעד ןעניד וצ ידכ ,טָאטש ןיא ןבילקעגרעביא ךיז ןדיי ןבָאה סָאד .ןכַאז ןוא

 ןיא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןפָאלש טימ טנגונעגַאב ךיז ןבָאה ייז .םיארונ םימי יד ןיא םלוע

 טרעהעג עקַאט ייז ןבָאה ייברעד .עיצנאטס רענעגנודעג א ףיוא רעדָא ,םיבורק ייב ,טָאטש

 רעד ןוא קנַאדעג רעד טזָאלרַאפ טשינ ייז טָאה טייצ רעצנַאג רעד רַאפ םגה ,ןזח ןטוג א

 ,ףרָאד ןפיוא סעקזייה ענעזָאלעגרעביא יד רעביא דחפ

 ןעיצרעד ױזַא יוו גרָאז רעד טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג קידנעטש ןענעז ףרָאד ןיא ןדיי

 -טלעוו-שידיי ַא רעדניק יד ןבעג ןענָאק וצ ןעוועג זיא גנובערטש רעייז .רעדניק ערעייז

 ןיא רעדניק ערעייז טקישעג ןבָאה ייז ןופ עקיצניוו רעבָא .טָאטש ןיא גנויצרעד עכעל

 ידכ ,טָאטש ןיא תוכאלמ-ילעב ייב רעדניק ערעייז ןענדרָאנייא ןגעלפ ערעדנַא .עיזַאנמיג

 | ,ךַאפ א ןענרעלוצסיוא ייז

 ףרָאד ןופ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד ךיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב

 -שידיי ןיא עלָאר עסיוועג א טליפשעג רעטעפש ןוא ענרָאט ןייק טרעדנַאוועגרעביא

 יד ןיא החמומ א ,ָאנשעלּפ ףרָאד ןופ ,טאלב בקעי :טָאטש ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג
 טשינ ןעוו סָאװ ,גָאלָאליפ רעטריטנעלַאט רעייז א ,(ןייטַאל ,שיכירג) ןכַארּפש עשיסַאלק
 -רעווינוא ןפיוא ערעירַאק עסיורג ַא טכַאמעג ןעוועג רע טלָאװ ,םַאטשּפָא רעשידיי ןייז

 עשיכירג יד טנעיילעג טכייל רעייז רע טָאה עיזַאנמיג סַאלק ןטרעפ ןיא ןיוש .טעטיז
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 יד ןופ ןעוועג ןענעז ןשינעגייצ-לוש ענייז .טרָא ןדעי ףיוא "עייסידַא, ןוא "עדַאיליא,
 ; שטיבָאהַארד ןיא לושלטימ א ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד .עטסעב עמַאס
 ,(עצישָאק ףרָאד ןופ) ךָאלב באז ;עלַאיב ףרָאד ןופ ןעמוקעג זיא טכינעגרָאב .שזניא
 רע ּוװ ,לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע ,ענרָאט ןיא ערוטַאמ ןעמוקַאב ןכָאנ ךיילג טָאה
 ןופ) ןעדייז ר"ד טַאקָאװדַא ;* אפלא-תיב ץוביק ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 יד טקידנעעג -- ךיירטסעוו רעדירב ןוא ןאמנייל רעדירב יד ; (ווושעשזקס ףרָאד

 רעד ןוא ,עידניא ןיא ןברָאטשעג זיא ,םהרבא ,ייז ןופ רענייא .ענרָאט ןיא עיזַאנמיג
 .עקירעמַא ןייק טרעדנַאוועגסיוא טָאה ,דוד ,רעטייווצ

 ןיא ןרעדנַאוווצסיוא היטנ עקרַאטש ַא ןעוועג ףרָאד ןופ ןדיי יד ייב זיא ללכב

 -- קורד ןכעלרעסיוצ בילוצ ןה ,ןטייקירעווש עטנַאמרעדנביוא יד בילוצ ןה טָאטש

 ןלַאװ יד ךָאנ ,רעכיירטסע יד ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ .ןעגנוגלַאפרַאּפ ןוא םזיטימעסיטנַא

 יַאיצָאס םעד ףמַאקילַאװ ןיא ןפלָאהעג ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,1907 רָאי ןיא ,עשראוו ןיא

 ןוא עיצעדנע רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ טַאדידנַאק םעד ןגעקטנַא טַאדידנַאק ןשיטסיל
 -סױרַא עשידיײיטנַא רַאפ הביס עשירפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,טסילַאיצָאס רעד טָאה טגיזעג
 ןיא ןלַאפ בור ןיא טניווועג טשינ ןבָאה ןדיי ּווו ,רעפרעד יד ןיא רקיע רעד ,ןעגנוטערט

 .ןעיירעכלימ יצ סעמשטערק טרידנערַא רעדָא תוריד ענעגנודעג ןיא רָאנ ,סעקזייה ענעגייא
 ןוא קורד ןשימָאנָאקע בילוצ ךיוא ףרָאד ןופ ןבירטעג שממ ןעמ טָאה ןדיי עקיזָאד יד
 ןבָאה םיחלג יד .טָאטש ןיא ןרָאפוצרעבירַא ןעגנּוװצעג ןעוועג ייז ןענעז םעד בילוצ
 ןבָאה םירעיופ יד .ייז וצ ןפיוקרַאפ טשינ ןוא ןפיוק טשינ ,ןדיי ןריטָאקיָאב וצ ןפורעג

 ןדיי טימ ןעלדנַאה טלָאװעג טשינ ןוא תושרד עשיחלג טימ ןעמונעגרעביא עקַאט ךיז

 ןעגנודניברַאפ-סלדנַאה עקידעבעל ןטלַאהעגנָא ייז ןבָאה רעבָא רַאפרעד ,רעפרעד יד ףיוא
 ןטימעסיטנַא ןוא םיחלג יד טּפַאכעג ךיז ןבָאה םעד ףיוא ךיוא .טָאטש ןיא ןדיי יד טימ

 עכעלטפַאשטריװדנַאל .ג .ַא יד ןיא עטריזינַאגרָא ,ןעמָארק ענעגייא טלעטשעגפיוא ןוא
 טלָאצעג רעבָא ןבָאה ןעמָארק עטעדנירגעג-יינ יד .("עשטינלַאר ַאקלוק,) ךעלזיירק
 .ןעלקיטרַא עכעלטפַאשטריוודנַאל יד רַאפ זיירפ ןרעקיליב ליפ ַא

 יד םגה ,ענרָאט ןייק ןרָאפעגרעבירַא החפשמ ןיימ טימ ךיא ןיב טייצ רענעי וצ

 טליטשעגנייא לסיב א ךיז טָאה רעפרעד עשיליופ יד "ןייריןדיי, ןכַאמ וצ גנוגעווַאב
 .קיגנעהּפָאמוא ןרָאװעג זיא ןליופ ןעוו דָארג ,ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ 1918 רָאי ןיא יז זיא
 גנולייטעצ-דרע ןגעוו ץעזעג סָאד ."עיצַאלעצרַאּפ , ןגעוו ץעזעג סָאד ןעמוקעג זיא ךאנרעד

 רעצנַאג רעד טימ רעבָא ,ןדָאב ןשיצירפ עגונב ןרָאװעג טגיילעגפַא רָאי וצ רָאי ןופ זיא
 ץיזאבדדרע ןשידיי םעד יבגל ןרָאװעג טריפעגכרוד סע זיא טייקלענש ןוא טײקפרַאש
 .ףרָאד ןופ ןרָאװעג טקיטייזַאב ירמגל ןדיי ןיוש ןענעז םורַא ױזַא .ףרָאד ןפיוא

 .1966 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע *
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 רעזאלב קחצי
 הפיח

 ..ענרַאט ןשידיי םענופ קנעדעג ךיא סָאוו

 רעזאלב קחצי

 ןשידיי ןשיפיצעפס םעד ןגעוו ,םוטנדיי רענרָאט םענופ תובישח ןקיטסייג םעד ןגעוו

 טניז ענרַאט ןיא םושי ןשידיי םעד ןיא טלצרַאוועגנייא ףיט ןעוועג זיא סָאװ ,רעגייטש

 יד .ןגעוו ,הרותה ילודג רענרָאט יד ןגעוו ,ןברוח ןשיגַארט םוצ זיב גנואייטשטנַא ןייז

 ןופ ןויצ תבהא ןגעוו ,סעיצוטיטסניא-הקדצ עקילָאצליפ יד ןגעוו ,תסנכ יתב רענרָאט

 םענופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןקידנזיורב םעד ןגעוו ןוא ןדיי רענרָאט

 .ןרָאװעג ןבירשעג ליפ ןיוש זיא םוטנדיי רענרָאט

 זא ,קיבראפליפ ןוא ךייר ױזַא ןעוועג רעבָא זיא ענרָאט ןיא ןבעל עשידיי סָאד

 ,ןריצלַאטש וצ טַאהעג טָאה ענרַאט עשידיי סָאד סָאװ טימ ,ץלַא טשינ ךָאנ זיא קפס ילב

 רעטלַא רעזדנוא ןופ תונורכז לטניב ַא קידנבעגרעביא רעבירעד .ןרָאװעג ןבירשַאב

 .ךיז ןרזחרעביא וצ טשינ ןבערטשַאב ךימ ךיא לעוו ,םייה רענרָאט

 ענרַאט ןיא בושי ןשידיי םענופ תובישח ןוא טײקטלַא רעד ןגעוו

 -- אפוג ענרָאט טָאטש רעד ןופ עטכישעג-סגנולקיווטנַא רעניימעגלַא רעד ןיא ךיוא

 עמערָא סָאד ביוא .לָאר עקיטכיוו ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טליפשעג ןדיי עקיטרָאד יד ןבָאה

 םוטנגייא טַאווירפ א ןעוועג רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ךשמב זיא סָאװ ,ווָאנרַאט לטעטש

 -סלדנַאה ןקיטכיוו ַא וצ ןסקַאוועגסיוא זיא ,תוחפשמ"ןטַאנגאמ עשיצירפ עשיליופי ןופ

 ןעוועג סָאד זיא ,טעטש עטסערג עריא ןופ רענייא וצ ,ןליופניילק ןיא רעטנעצ

 עשידיי עריא ןופ טײקמַאזסטײברַא ןוא טייקידוועריר רעד ןעקנַאדרַאפ וצ ךעלסילשסיוא

 .םיבשות
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 זעוועג ןדיי רענרָאט ןענעז ,טָאטש רעד ןופ רעמיטנגייא יד ראפ ,םיצירּפ יד רַאּפ

 -שעימ יד רַאפ ,גנורעקלעפַאב רעשיטַאטש רעד רַאפ .תוסנכה ןופ רוקמ רעקיטכיוו א

 טַאטש יד טריפעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיּפ יד ןעוועג ןדיי רענרַאט יד ןענעז ,סענאשט

 -טריוו םוצ ןגָארטעגיײב ליפ טימרעד ןוא טקַארטיסלדנַאה ןלַארטנעצ ןקיטלָאמעד םוצ

 .טָאטש רעד ןופ גייטשפיוא ןכעלטפַאש

 טעבעגסיוא ןעוועג דימת טשינ ןדיי רענרָאט ןופ ןבעל סָאד זיא םעד ץָארט רעבָא

 זיב ענרַאט ןיא ןדיי ןופ םויק םעד עגונב ןעגנושרָאפ עכעלטכישעג יד .ןזיור טימ

 רָאנ ןוא ןטַאטלוזער ערעסערג ןייק וצ טכַארבעג טשינ ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט17 םוצ

 ןעגנַאגעגרעביא ןענעז סָאװ ,תורוסמ ןופ ךמס ןפיוא ,םיזמר ןוא תורעשה ןופ ךמס ןפיוא

 ,תורבקה תיב רענרַאט ןפיוא תובצמ עטלַארוא ןופ ךמס ןפיוא ךיוא ןוא רוד וצ רוד ןופ

 ןופ ןטילעג לָאמ ןייא טשינ ןבָאה ןדיי רענרָאט זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוק רימ ןענָאק

 .ןעמוקעגרַאפ טרָאד ןענעז סָאװ ,ןסעצַארּפ םד-תלילע ןוא ןסעצסקע עקיטולב

 טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה רעכלעוו ,טרפ א ךיז ךיא ןַאמרעד טימרעד תוכיישב

 טָאה ל"ז לארשי רעדורב רערעטלע ןיימ .ןרָאירעדניק עניימ ןופ ךָאנ ןורכז ןיימ ןיא

 ךארפש רעשטייד ןיא ןבירשעג ,עטכישעג רעשידיי ןגעוו ךוב א ןזיוועג לָאמַא רימ

 ךָאנ ךיז ןאמרעד ךיא :(רבחמ םענופ ןעמַאנ םעד טשינ טנייה ןיוש קנעדעג ךיא)

 ,ל"ז רענפארק ףלָאװ 'ר ןופ ןעמוקַאב רפס םעד טָאה רעניימ רעדורב רעד זַא ,טנייה

 .ץַאלּפצלָאה םעד ףיוא ,זיוה סנייטשטַארדַאווק ןופ רָאטַארטסינימדַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 סנטסאק עסיורג עכעלטע ןענופעג ךיז ןבָאה זיוה ןקיזָאד םעד ןופ לביטש"םעדיוב א ןיא

 .רעכיב עשטייד ןוא עשיליופ ,עשיאערבעה טימ

 ןגעוו םיטרפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רפס ָאטָא םעד ןיא ןענעז ךיז ןָאמרעד ךיא יו

 סָאװ ,ןסעצסקע עקיטולב ןגעוו ןוא ענרָאט ןיא ןדיי ןגעק ןסעצָארּפ םד-תלילע ערעווש

 םענופ ןברוח ןלַאטָאט ןראפ ןרָאי רעטרעדנוה ראפ ךָאנ ענרָאט ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 .טולב שידיי קידלושמוא ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא סע עכלעוו תעב ןוא בושי ןשידיי רענרָאט

 -ןסַאמ םעד רעביאנגעק ,גנַאגניירַא ןופ טייוו טשינ ,ענרָאט ןיא תורבקה תיב ןפיוא

 ,םיחצור עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמעגסיוא ןענעז סָאװ ,םישודק יד ןופ רבק

 ןיב ךיא) תובצמ עטלַא-רוא ןענופעג המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד ראפ ךָאנ ךיז ןבָאה

 ,תורעשה יד טיול .תויתוא עטקעמענּפָא טימ ,(טנייה ךָאנ ןריטסיזקע ייז יצ קפס ןיא

 ףיוא ךיז ןבָאה ,ןדיי רענרָאט רוד ןרעטלע םעד ךרוד ןרעוו טרזחעגרעביא ןגעלפ סָאװ

 יד ןופ םירבק יד ןענופעג טלָאזעג תורבקה תיב רענרָאט םענופ חטש ןקיזָאד םעד

 םעניא ןסעצסקע ןוא תופידר עשידיידיטנַא יד תעב ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,וישודק

 .בושי רענרָאט ןטלַא

 -טנַא רעקיטסייג רעטפאהבעל א ןופ םינמיס ןעוועג ןברוח ןרַאפ ךיוא ןענעז סע

 ןרעוו טנאמרעד זומ ייר רעטשרע רעד ןיא .םוטנדיי רענרָאט ןקילָאמַא םענופ גנולקיוו
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 תובצמ עטלַא-רוא ןענַאטשעג ןענעז סע ּווו ,תורבקה תיב רענרָאט ןפיוא חטש םענופ טנעמגַארפ א

 (1965 רָאי ןיא ןאמגרעב .י .ךרוד טריּפַארגָאטָאפ)

 לוש רעטלַא רעטרעטשעצ רעד רַאפ ףיוה םוצ גנַאגניירַא םוצ רעיוט רעד

 (1966 רָאי ןיא ןאמגרעב .י ךרוד טריפַארגָאטָאפ) .סַאג רעשידיי רעד ןופ קידנעייג
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 1581 תנשב הנבנ בונרטב ןשיה תסנכה תיב

 "יעזעג ץַאלּפ-שיפ ןופ טנָארפ רעד) 1581 רָאי ןיא טיובעג ענרָאט ןיא לוש עטלַא יד

 .* טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ךָאנ טמַאטשעג טָאה סָאוו ,לוש עטלַא יד

 ידכ ןוא ןעקנוזעג דנטיידַאב לוש רעקיזָאד רעד ןופ ןינב רעד זיא טייצ רעד טימ

 סאג רעשידיי רעד ןופ קידנעייג ןעמ טָאה שודק םוקמ ןכעלטנגייא ןיא ןעמוקוצניירַא

 ןײגּפָארַא לוש רעד ןופ שילָאּפ ןופ טזומעג -- ץאלפשיפ ןופ רעדָא ףיוה ןסיורג א ךרוד

 .ןגיטש עכעלטע טימ

 ןבָאה הרותה ידמול ןוא םינבר רענרַאט רעכלעוו ןיא ,לוש רעטלַא רעקיזָאד רעד ןיא

 ןגעוו םישודיח ןוא תושרד ןרעה ןעמ טגעלפ -- ןרָאי רעטרעדנוה ךשמב טנרעלעג

 ןהכה בייל הדוהי ברה יוו ,הרותה ילודג עכלעזַא ןופ ןעמעלבָארּפ עזעיגילער עלעוטקַא

 ,אריפאש ריאמ ברה יוו ,לארשי תנידמ ןיא רעטסינימ-עיגילער רעטשרע רעד ,ל"צז ןמימ

 ערעדנַא ליפ ןופ ןוא ןילבול ימכח הבישי רעד ןופ רעדנירג רעד ,בר רענילבול רעד

 : .ןטייקכעלנעזרעפ עשינבר

 עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא לוש רעטלַא רעד ןופ ןינב רעד

 .1581 רָאי ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא יז *
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 קינייוועניא ןופ לוש עטלַא יד ןשיה תסנכה תיב םינפ

 טימ ןוא לוש רעיינ רעד טימ ,שרדמה תיב ןטימ ןעמאזוצ גָאט ןייא ןיא ןלַאדנַאװ

 ןויולק ןוא םינינמ ,ןלוש רעדנַא רעקילדנעצ

 ןבילבראפ זיא ,זָארג טימ ןסקַאוורַאפ ,לוש רעטלַא רעד ןופ רעמעלַאב רעטעקַאנ רעד

 ןטיהעג ,ץאלפ ןבלעז םעד ףיוא טנייה ךָאנ טייטש ןוא סיירפיוא ןכָאנ טקידעשַאב טשינ

 תורבקה תיב םעד ץוחַא ..."לַאמקנעד-שירָאטסיה, א סלַא גנוטלַאווראפטַאטש רעד ךרוד

 םענופ דירש רעקיצנייא רעד גָאט וצ טנייה רעמעלַאב רעקיזַאד רעד זיא ענרָאט ןיא

 רענרָאט םענופ לרוג ןשיגארט םעד ןגעוו תודע טגָאז ןוא בושי רענרַאט ןכעלרעה

 .תורצוא-רוטלוק עקילייה ענייז ןוא םוטנדיי
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 גרעבנעליוו .פ רָאסעּפָארּפ ןופ "ןטסידומלת יד, דליב םענופ עיּפָאק

 ענרָאט ןיא םידיסח ןוא תודיסח

 רעשידיי רעד ףיוא ןעלצרָאװ ענייז ןגָאלשעג ירפ רָאג תודיסח טָאה ענרָאט ןיא

 ןענעז סָאד -- טייקיניזפרַאש ןוא תופירח טימ הרות ןענרעל סָאד ,הנומא עפיט .סַאג

 רעד קנַאד א טייצ רעד טימ זיא סָאװ ,תודיסח רענרָאט ןופ תודוסי-רקיע יד ןעוועג

 רענרָאט ןופ ןזיירק עטיירב ןענּוװעג טָאה ןוא חוכ רעקרַאטש ַא ןרָאװעג הטיש רעקיזָאד

 .םוטנדיי

67 



 ןיא סַאג רעשידי רעד ףיוא תודיסח רעזדנַאס ןופ העפשה רעסיורג רעד ןגעוו

 רעד ןיא תודיסח ןופ ךסונ ןקיזָאד םעד ןופ רעטנעצ ןסיורג םעד ןגעוו ןוא ענרָאט

 ןטשרע ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ךעלריפסיוא ןיוש זיא -- ענרָאט ןיא זיולק רעזדנַאס

 רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ןכיירטשרעטנוא רָאנ ליוו ךיא ."ענרָאט , ךובירוכזי ןופ דנַאב

 םישדח-רעטניוו יד ןיא .םירוחב רעטרעדנוה טנרעלעג הלילו םוי ןבָאה זיולק רעסיורג

 .ןענרעל םוצ ץַאלּפ א טרַאד ןעמענרַאפ וצ ןייז רעווש סגָאטרַאפ ןיוש טגעלפ

 ןענופעג ךיז טָאה סע ּווו ,שרדמה תיב ןיא טנרעלעג ןבָאה םידיסח רענרָאט ךס א

 .םירפס ענעטלעז ןוא ערעייט ןופ גנולמַאז עכייר א

 ליווצ יד ןיא ןוא לביטש רעזלעב ןיא םידימלת ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה סע

 שודק רעד טנרעלעג ערעדנַא ןשיווצ טָאה זיולק רעזלעב ןיא .ךעלזיילק רעווַאבָאב

 ענייז וצ רעזאלב ןרהא רעדורב ןיימ טלייצרעד סע ןכלעוו ןגעוו ,ל"ז ץילגיטש םירפא

 ,טנרעלעג םיא טימ ןעמַאזוצ טרָאד טָאה רעכלעוו ,(הפיח ןיא ד"וע טנייה) ןרָאי עגנַאל

 טָאה ללכב .ןורכז ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןוא חומ ןשייוליע ןַא טַאהעג טָאה רע זא

 וצ גונעג ;םימכח ידימלת עסיורג ןבעגעגסיורַא ענרָאט ןיא ץילגיטש החפשמ יד

 טָאה רעכלעוו ,רעטעפ א סמירפא ,ץילגיטש רתלא 'ר ןדמל ןסיורג םעד ןענַאמרעד

 רועישה דיגמ .הכלה ןוא ס"ש ףיוא םישודיח ןוא םירפס עקיטכיוו ליפ ןעוועג רבחמ

 .ל"ז רעדנעלָאה לכימ ןייד רעד ןעוועג טלָאמעד זיא זיולק רעזלעב רעד ןיא

 .זיולק רעװָאקישזד רעד ןיא ןפַארטעג דימת ןעמ טָאה םידמול לָאצ עסיורג א

 -סקַאוו רכששי יוו םירוחב עטבַאגַאב עכלעזַא טנרעלעג טרָאד ןבָאה הדמתה סיורג טימ

 ןופ רעדניק יד ,גָאצרעה רעדירב יד ,רענלעק רעדירב יד ,טכַארפ עשוהי ,סערפ

 עטריטנַאלַאט ערעדנַא ליפ ןוא ןַאמפואק ,םואבנירג ,לסילש עשוהי ,רענזָאר עלהיעשי 'ר

 .םינילת עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד קידתוירזכא ןענעז סָאװ ,םירוחב

 הדמתה ַארַאפ סָאװ טימ ןוא ,לביטש רענאיב ןיא דימת ןעוועג זיא קידלמוט יוו ןוא

 ..ענבַאשז ןוא קסישודַארג ,ץיוועשקַאפ ,ןיצוטס ןופ םייבר יד ייב טנרעלעג ןעמ טָאה

 הליפת יתב ערעדנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא ל"ז רעגנוא עלעסָאי לארשי 'ר ייב רעדָא

 ...ענרַאט ןופ רעטנעצ ןשידיי םעניא

 סָאװ ,הרותה ידמול סיורַא ןענעז ךעלביטש עשיאייבר ןוא ןזיולק עקיזָאד יד ןופ

 השמ 'ר ערעדנַא ןשיווצ יוו -- תואיקב ןוא תופירח רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה

 ףלַאוו 'ר ,רעטלאמ ריאמ 'ר ,ןַאמּפָאה לדנעמ 'ר ,בלעוועג עלעמהרבא 'ר ,ףלָאװ

 .ןדיי עשידמול ערעייט ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא ,רעלסקעוו

 ןטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,םירוחב עשינואג סיורַא ןענעז תובישי עקיזָאד יד ןופ

 ,רעדנעלַאה בקעי :ערעדנַא ליפ ןשיווצ יוו ,רודהו הרותה ילודג עקיטפנוקוצ ראפ

 ,קיר השמ ,רעדניר ךורב ,רהעמ ילתפנ ,רענרעב לואש ,ץרַאװש שובא ,רענייש שיבייל

 ,רעצישרַא היעשי ,רעלסקעוו ריאמ ןוא השמ ,םאטשרעבלַאה ןמלק ,רעלפמעט רזעילא
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 םירוחב ערעייט יד עלַא ןענעז ,רעדרעמ עשיצַאנ יד ךרוד טקינייפרַאּפ ...םואבלטייט ךורב

 .םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא

 טימ ןעוועג קסעתמ םינדמל עטמירַאב ךיז ןבָאה תובישי ןיא רָאנ טשינ רעבָא

 ןט19 ןופ ףוס םוצ ךָאנ .םירוחב עשידיי ןשיווצ תודיסח ןוא הרות ןטיירפשראפ

 ןבעגעג ןבַאה סָאװ ,םימכח-ידימלת עסיורג ענרַאט ןיא טניווועג ןבָאה טרעדנוהרָאי

 טנרעלעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,םידימלת תופסות ןוא ארמג ,הרות -- םירועיש עטַאווירּפ

 .םידומיל עכעלטלעוו

 ,ל"ז לעבורוו קיזייא 'ר ןעוועג זיא םירומ עכלעזַא עקיטכיוו רָאג יד ןופ רענייא

 -ַאיבמולַאק רעד ףיוא רַאסעּפָארּפ טנייה רעטמירַאב רעד טנרעלעג טָאה סע ןעמעוו ייב

 והילא 'ר ןופ ןוז רעד ,רעײַאמטיװןָארַאב םולש ר"ד ,עקירעמא ןיא טעטיסרעווינוא

 יורפ ןייז) ענרָאט ןיא ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ןוא להקה שאר ןרָאי ליפ ךשמב ,ןָארַאב

 יאדכ .(ענרָאט ןיא ריאמטיוו החפשמ רענעעזעגנָא רעד ןוכ טמַאטשעג טָאה ל"ז אנימ

 רעכלעוו ,ירוקנַא-לעבורוו יבצ ר"ד ןגנוי םעד ,ןוז סלעבורוו קיזייא 'ר ךיוא ןענָאמרעד וצ

 ענרַאט ןיא עיזַאנמיג-"הרורב-הפש , עשיאערבעה יד 1928 רָאי ןיא ןקידנערַאּפ ןכַאנ זיא

 טעטיסרעווינוא רעשיאערבעה רעד ףיוא טָאה רע וו ,לארשי ןייק ןעוועג הלוע

 לושכיוה רעקיזָאד רעד ףיוא רַאסעפַארפ טנייה זיא ןוא טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב

 .םילשורי ןיא
+ 

 ןופ רעטנעצ ןקיגָאװ ַא וצ ןסקַאוועגסיוא זיא ענרָאט ןיא זיולק רעזדנַאס יד ביוא

 העפשה רעקיטסייג רעסיורג רעד ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג סָאד זיא ,ענרַאט ןיא תודיסח

 -נעזרעפ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ,ל"צז םַאטשרעבלַאה םייח 'ר ,ןיבר רעזדנַאס םענופ

 סָאװ ,םעד ץוחַא .טרַא קידובכב ַא ןעמונראפ רודה ינואג יד ןשיווצ טָאה סָאװ ,טייקכעל

 טנַאקַאב ןעוועג ךיוא רע זיא ,תודיסח ןוא הרות ירפס ליפ ןופ רבחמ א ןעוועג זיא רע

 זיא תופירח ןוא טפַאשגולק ןייז קנאד א .דסח שיא ןוא הקדצ לעב רעסיורג א סלא

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,םידיסח ענייז ןופ ןבעל םעניא רעזייווגעוו רעתמא ןַא ןעוועג רע

 ךיז ייז ןגעלפ םינינע עקיטכיוו עלא ןיא ,ןיבר רעייז וצ ןעיורטראפ עטסלופ סָאד

 טשינ רעבירעד זיא סע .ןעגנוזייוונָא ענייז טיול ןריפ ךיז גנערטש ןוא ןטָארַאב םיא טימ

 זיא סָאוו ,ענרַאט טָאטש עשידיסח יד ןגיוצעגוצ טָאה יבר רעד סָאװ ,רעדנווו ןייק

 לאקזחי 'ר ,יבר רעוועניש רעד ,ןוז רעטסטלע ןייז ,זדנַאס ןופ טייוו טשינ ןגעלעג

 ןוא םירומדַא עסיורג יד ןופ רענייא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ל"צז םַאטשרעבלַאה

 גנוגעוואב-"ןויצ תבהא. רעד וצ גנולעטש עוויטאגענ ענייז טנַאקַאב זיא סע .םינואג

 ענרַאט ןיא ןעמוקעגרַאפ 27.12.1896 ז"נרת תבט ב"כ ןיא זיא'ס ןעוו ןוא עיצילַאג ןיא

 וצ טלַאמעד זיא'ס ןעוו ןוא "ןויצ תבהא. ןייארַאפ םעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג יד

 ןייאראפ םענופ רעריסַאק סלַא ןרַאוועג טלייוועג ערעדנַא ןשיווצ גנוטלַאװרַאפ רעד

69 



 ל"ז רזַאלב לביפ אגרש 'ר תבצמ
 (1931) א"צרת בונרטב רטפנ

 ל"ז רעזַאלב לביפ 'ר ןופ הבצמ
 (1931) א"צרת ןרָאװעג רטפנ

 זא ,טלעופעג סָאד רע טָאה ,םַאדרעבא לדנמ הירכז 'ר דיסח רעוועניש רענרָאט רעד

 רע זַא ,גנורעלקרעד א ןבעגעגּפָא ןוא לַאװ יד ןעמונעגנָא טשינ טָאה לדנעמ הירכז 'ר

 .* ענרַאט ןיא "ןויצ תבהא, רעד טימ עגמ םוש ןייק טשינ טָאה

 םַאטשרעבלַאה שיבייל :ר טַאהעג טָאה םידיסח רענרָאט יד ייב גנַאהנָא ןסיורג ַא

 עיטסַאניד רעזדנַאס רעד ןופ רעדנירג ןופ לקינייא ןַא ,ןיבר רעוועניש ןופ ןוז רעד ,ל"צז

 ,זיולק רענרָאט רעסיורג רעד ןופ יבר ןעוועג זיא רע .ל"צז םַאטשרעבלַאה םייח 'ר יבר

 ףיוא טגיילעג דימת רע טָאה טכיוועגטפיוה סָאד .םימש ארי ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג

 העיטנ ןוא טייקיסעמ טימ טנכייצעגסייא ךיז טָאה תודיסח ןופ הטיש ןייז .הרות ןענרעל

 7 .לג ,1897 ,דיגמה *
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 רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .ןעמרַאּפ-קורדסיוא עקידלמוט ןוא שער ןדיימוצסיוא

 ןָאמרעד ךיא .'וכו ךעלטיווק ןעמענ טימ שיט ןשיבר ןטיירב ַא ןעווארפ ןופ רעגנעהנָא

 טנעַאנ רעד ןופ טייהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא ןעוו ,ןרָאי עגנוי עניימ ןופ לַאפ ַא ךיז

 רַאפ ןייז גהונ ךיז טגעלפ ה"ע רעטָאפ ןיימ .םכח דימלת ןסיורג םעד ןענרעל וצ ןענעק

 רעגנוי א ןעוועג ךַאנ ןיב ךיא .םייבר יד ייב טייצ ליפ ןעגנערברַאפ וצ םיארונ םימי יד

 םעניימ רעדורב ןרעגנוי ןטימ ןעמַאזוצ לָאמַא ךימ טָאה ה"ע רעטַאפ ןיימ ןעוו ,רוחב

 טלַאמעד טקנופ טָאה יבר רעד .רעזדנַאס שיבייל 'ר יבר םוצ ןעמונעגטימ ל"ז לדנעמ

 רעווש זיא רעבירעד ןוא ןרעטש םיא לָאז ןעמ ,טביולרעד טשינ טָאה רע ןוא טנרעלעג

 םַאנסיוא ןַא טכַאמעג ןעמ טָאה ה"ע רעטָאפ ןיימ רַאפ רעבָא .ןעמוקוצוצ םיא וצ ןעוועג

 ןיימ ןעוו ןוא רפס ןרעווש א ייב ןסעזעג זיא רע .ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה יבר רעד ןוא

 ןיימ ןוא ךימ -- זדנוא לָאז רא ,השקב רעד טימ טעדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה ל"ז יבא

 'ר יבר רעד טָאה ,רענרעליהרות עטוג ןייז ןלָאז רימ ,ןשטנעב -- לדנעמ רעדורב

 ןרעוו ןלָאז רימ ,זדנוא ףיוא ןייז עיפשמ ןָאק רע טשינ זַא ,טרעלקרעד לכ םדוק שיבייל

 ,הדמתה טימ ןענרעל ןלעוו רימ ןעוו זַא ,קידנכיירטשרעטנוא ןוא הרותה ידמול עטוג

 .הכרב ןייז ןבעגעג ףוס םוצ זדנוא רע טָאה -- םידימלת עטוג ןייז רימ ןלעוו

 עטמירַאב יד טקידנעעג ןרָאי ערעטעפש יד ןיא טָאה ה"ע לדנעמ רעדורב ןיימ

 ףיוא תוכימס ןוא טַארָאטקַאד םעד טרָאד ןעמוקַאב טָאה ןוא הבישי רעמייהסעדליה

 .ָאטעג רענרָאט םעניא סעיצקַאדרַאמ עשטייד יד תעב שודק א יוו ןלַאפעג זיא רע .תונבר

 העפשה עסיוועג ַא ןברוח ןראפ טייצ רעטצעל רעד ןיא טָאה תודיסח רעזדנַאס ףיוא

 המלש 'ר ןופ ןוז ,ל"צז םאטשרעבלַאה ןויצןב 'ר ,יבר רעװָאָאב רעד טַאהעג

 ןיבר ןוא ןואג רעזדנאס םעד ,"םייח ירבד, לעב ןופ לקינייא ןַא ,ל"צז םַאטשרעבלאה

 ןגייל סָאד ןעוועג זיא תודיסח רעװָאבָאב ןופ סעיינ-רקיע סָאד .םאטשרעבלאה םייח 'ר

 ןסיורג א טַאהעג תודיסח רעװַאבָאב טָאה ענרָאט ןיא .רוט ןרעגנוי םעד ףיוא טכיוועג

 טנרעלעג ןבָאה סע ּוװ ,ךעלביטש רעווָאבָאב ייווצ טריטסיזקע אד ןבָאה סע ןוא גנַאהנָא

 םידיסח רעווַאבָאב יד ןגעלפ הליהק רענרָאט רעד וצ ןלַאװ תעב .םירוחב רעטרעדנוה

 רעטצעשעג ןײמעגלַא רענעעזעגנָא רעד ןוא המישר-ןטַאדידנַאק ענעגייא ןַא ןלעטשסיורַא

 לֶאצ עקירעהעג יד ןעמוקַאב דימת טגעלפ ל"ז דניוו לארשי 'ר רערעייז רעטערטרַאפ

 ,טַאר-הליהק רענרַאט םענופ דילגטימ סלַא ןרעוו וצ טלייוועגסיוא ידכ ,ןעמיטש

 -- תואחסונ ןוא תוטיש עלַא ןעמענמורַא לָאז ענרָאט ןיא תודיסח ןופ דליב סָאד ידכ

 עשיאייבר עכלעזַא ןגעוו םיטרפ עכעלטע ןכירטש עניימעגלַא ןיא ןבעגרעביא ךָאנ ךיא ליוו

 ךעלריפסיוא לייוו ,קסישזדָארג ןוא ענבַאשז ,ווָאקישזד ןופ םינואג יד יוו ןטעטירָאטיוא

 -םייבר רענרָאט עטנַאמרעד יד ןגעוו טָאה טייקכעלדנירג ןוא תואיקב רעלופ טימ ןוא

 ,"םישודק רכס, ךוב קיגָאװ ןייז ןיא רעגנוא השנמ רענרָאט רעזדנוא ןבירשעג םישודק

 .1967 רַאי ןיא קרַאידוינ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ
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 ר"ומדאה יבר רעווָאקישזד רעד ןעוועג זיא ענרָאט ןיא םייבר עסיורג יד ןופ רענייא

 םעדייא ןַא ןוא ץישּפָאר ןופ ילתפנ 'ר יבר ןופ לקינייא ןַא ,ל"צז ץיבָארָאה רעטלַא 'ר

 רעייז ןעוועג זיא רעטלַא 'ר יבר רעד .ל"צז רעגַאה לארשי 'ר ןיבר רעצינשזיוו ןיפ

 טמשעג ןבָאה תוחקפ ןוא המכח ןייז ןוא ןזיירק עשידיסח יד ןיא טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ

 םיארונ םימי יד ףיוא טרפב ,םיבוט םימי יד ףיוא .ענרָאט ןופ ןצענערג יד ןופ ץוחמ טייוו

 ערעדנַא ןופ זיולב טשינ םידיסח ןיבר רעװַאקישזד םוצ ענרָאט ןייק ןעמוק ןגעלפ

 ,עיגלעב ,דנַאלגנע ןופ ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ ךיוא טרעיינ ,עיצילַאג ןיא ןטפַאשטרָא

 ,ןדיי רענרָאט עקידובכב ןופ ןעמענ יד ןבילברַאפ ןענעז ןורכז ןיימ ןיא .'וכו דנַאלָאה

 שובא 'ר יוו ןיבר רעװָאקישזד םענופ םידיסח עטסעיירטעג יד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ

 עלהחמש 'ר ,ה"ע רעזאלב לווייפ 'ר ירומ יבא ,ה"ע ץריוועג והילא 'ר ,ה"ע טסואפ

 ,ה"ע רענזָאר בוד ןוא על'היעשי 'ר ,ה"ע טסואפ עלעקעי 'ר ,ה"ע סערפסקַאוו

 עלהיעשי 'ר ,ה"ע רעטוג ןמלז 'ר ,ה"ע םיובנירג היבוט 'ר ,ה"ע רענלעק שיטאמ 'ר

 ןגעלפ סָאװ ,ןדיי עיירטעג רעטרעדנוה ליפ ,ליפ ןוא ה"ע יזנכשא קחצי 'ר ,ה"ע ָאריּפש

 סעיצקַא ערַאטינַאמוה עכעלטפאשלעזעג ענעדישרַאפ ןיא ןקילייטַאב וויטקַא ךיוא ךיז

 .ענרָאט ןיא ןדיי עקיטפרעדַאבטיונ יד תבוטל

 -"הדוגא , רעד ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטלַא 'ר ןיבר םעד םורא

 רענרָאט רעד ןופ םיגיהנמ עקידנריפנָא עלַא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא

 -הדוגא יד זַא ,ןעקנַאדרַאפ וצ ךעלכעזטפיוה ןעוועג זיא העפשה ןייז ןוא "הדוגא,

 דויצ רעד טימ טעברַאעגנעמַאזוצ טפָא ענרָאט ןיא הליהק רעד ןיא ןבָאה רעייטשרַאפ

 םענופ שארב ,םכסה א טיול זיא ןברוח ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .עיצקַארפ רעשיטסינ

 ןוא (ה"ע ץריוועג הילא 'ר) -- "הדוגא, רעד ןופ רעייטשרַאפ א ןענַאטשעג טַאר-להק

 רעייטשרַאפ א ןעמונרַאפ טָאה גנוטלַאווראפ-הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ ןופ טמַא םעד

 ןרַאפ רָאי ייוצ עטצעל יד ךשמב ןוא רערעדנעמ ר"ד) -- קָאלב ןשיטסינויצ ןופ

 .(טעמַאכ םהרבא ר"ד א"חלבי -- ןברוח

 טייהנזעוונָא ןיא סטכאנוצ קיטיירפ ןריכ טגעלפ רעטלא 'ר יבר רעד ןכלעוו ,שיט םייב

 ןופ חסונ םעד טיול םישודיח ןוא תורות ןגָאז רע טגעלפ ,םידיסח םלוע ןסיורג א ןופ

 ףוס םוצ ."עשוהי תרטע, רפס ןופ לעב םעד ,ל"צז ,עשוהי 'ר ןיבר םעד ,רעטָאּכ ןייז

 .דוקיר ןקידתובהלתה א טימ טנװָא םעד טכעלרעהרַאפ םידיסח יד ןבָאה "שיט, ןוכ

 ,הליפת ילעב ןוא הניגנ ילעב עסיורג סלַא טמשעג ךיוא ןבָאה םידיסח רעװָאקישזד יד

 .תוליפת יד ןיא תוקיתמ ןוא םייח"חור א טכארבעגניירא עמיטש רעייז טימ ןבָאה סָאװ

 רעדע לאומש 'ר ,ל"ז טסואפ שובא 'ר ןכעלסעגרַאפ טשינ ןרעזדנוא ןענָאמרעד וצ גונעג

 טניווו) ןרָאק לאומש א"חלבי ךיוא יוו ,עמיטש רעקרַאטש רעקיטכערפ רעייז טימ ל"ז

 סרעדנוזאב א ןוא טנַאלַאט ןשילַאקיזומ א טגָאמרַאפ טָאה רעכלעוו ,(לארשי ןיא טנייה

 -ץישּכָאר ערעייז טימ םירוחב רעװָאקישזד יד ןופ עילעפאק עשידיסח יד .עמיטש ענייש
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 ןיא ןזיירק עשידיסח טעמכ עלַא ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז םינוגינ רעוװָאקישזד

 .עיצילַאג

 ןוא טייקטסנרע טימ טנרעלעג ןעמ טָאה ענרָאט ןיא זיולק רעוװָאקישזד רעד ןיא

 ירפס ןופ גנולמַאז רעכייר רעד טימ ןצונַאב טנַאקעג ךיז ןבָאה םידימלת יד .הדמתה

 ןוא רקחמ ,תובושתו תולאש ירפס ךיוא ןעוועג טרָאד ןענעז ייברעד ,םיקסופ ןוא ס"ש

 רעטענדרָאעג טפַאהרעטסומ רעקיזָאד רעד ןיא ךיז ןבָאה סע .רסומ ןוא הלבק ירפס ,שרדמ

 ןענעז סָאװ ,םירפס ןופ ןרַאלּפמעזקע עלופטרעוו ,ענעטלעז ךיוא ןענופעג גנולמַאז-רעכיב

 .רעקורד עשיאערבעה עטשרע יד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא

 רדח ןייא ןיא .םירדח ערעדנוזַאב ייווצ ןעוועג ןענעז זיולק רעווַאקישוד רעד ןיא

 היכז יד טאהעג בָאה ךיא .םידומיל יד ןטייווצ ןיא ןוא תוליפת יד ןעמוקעגרַאּפ ןענעז

 סניבר םעד טימ ןעמַאזוצ "ווֶאקישזד תיב , הבישי רעד ןיא ןענערל וצ טייצ עסיוועג א

 תופסות ןוא ארמג רועיש א ד"יה עלעקעי 'ר ןוא ד"יה ריאמ 'ר ,ןיז ייווצ סרעטלַא 'ר

 ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ה"ע דנַארב ןרהא השמ 'ר יברו ירומ ייב

 רעד רעטַאפ רעייז ,ל"ז עלעדנעמ 'ר רעדורב רעייז טימ ןעמַאזוצ ןיז עדייב .םכח דימלת

 סניבר רעצינשזיוו םעד ,ה"ע הוח תרמ תינקדצ יד ,ןיציבר ןייז ןוא ל"צז רעטלַא 'ר יבר

 לע ןעמוקעגמוא ןוא םיחצור עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טקינייפרַאפ ןענעז ,רעטכָאט

 .םשה שודיק

 עלהרובד ,רעטכָאט ס'בר רעווַאקישוד םעד -- טעוועטַארעג ךיז ןבָאה סנ יפ לע

 .לארשי ןיא טנייה טניווו רעכלעוו ,עלהדוהי 'ר ןוז רעד ןוא

+ 

 רזעלא 'ר ,יבר רענבַאשז רעד טרעהעג ךיוא טָאה ענרָאט ןיא לארשי ילודג יד וצ

 ןבעל עװָארבמָאד ןופ ל"צז רעגנוא דוד יכדרמ 'ר ןיבר ןופ לקינייא ןַא ,ל"צז רעגנוא

 ךָאנ ענרָאט ןיא טניווועג ןיוש טָאה ,ל"צז דוד םולש יבר ,רעטַאפ סרזעלא 'ר .ענרָאט

 ןיא הריטפ ןייז ךָאנ .ןואג א רַאפ טמשעג טָאה ןוא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ראפ

 ןרַאוועג ענרָאט ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,ל"צז רזעלא 'ר ,ןוז רעטסטלע ןייז זיא 1923 רָאי

 רעד תעב .םידיסח ןופ זיירק ןסיורג ַא ייב טבילַאב ןוא טצעשעג ןעוועג זיא רע .יבר

 ענייז םגה ,ןדיי רענרָאט יד ןזַאלרַאפ טלָאװעג טשינ רע טָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד

 ןבָאה ייז ּווו ,ענבַאשז ןייק ענרָאט ןופ קעװַא לָאז רע ,ןטעבעג םיא ןבָאה םידיסח

 .* רעקנוב ןרעכיז א ןיא שינעטלעהַאב ַא רענייז החפשמ רעד ןוא םיא רַאּכ טיירגעגוצ

 1943 רעבמעטפעס שדוח ןיא רע זיא םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טקינייפעג קידתוירזכא

 .םשח שודיק לע ןעמוקעגמוא

 רעקסישזדָארג רעד טמשעג ענרַאט ןשידיי םעניא טָאה םכח דימלת רעסיורג סלַא

 ,159 .ז -- רעגנוא השנמ -- "םישודק רפס, *
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 ,שטנאלפ ןופ ץיווָארַאה םייח םהרבא 'ר ןיבר ןופ ןוז א ,ל"צז ץיוװָארָאה רזעילא 'ר יבר

 .עשייר ןיא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןוא לשימָאדַאר ןיא טניווועג טָאה סָאװ

 זיירק ןסיורג א טַאהעג טָאה ןוא הרותב לודג א ןעוועג זיא יבר רעקסישזדָארג רעד

 טריפעג רע טָאה שרדמהיתיב ןייז ןיא .ןליופ-סערגנָאק ןופ טרפב ןוא ענרָאט ןופ םידיסח

 .רועיש דיגמ רעד ןעוועג זיא ןיילַא רע ןוא םירוחב ליפ טנרעלעג ןבָאה סע וו ,הבישי א

 טיג סע יוו .(1942) ג"שת ולסכ ןיא ָאטעג רענרָאט ןיא ןרָאװעג טקינייפרַאפ זיא רע

 יירשעג ןייז, טָאה -- רעגנוא השנמ "םישודק רפס, ךוב םענופ רבחמ רעד דעביא

 עצנַאג יד ןרעטיצפיוא טכַאמעג ,ןסָאשרעד םיא ןבָאה ןשטייד יד רעדייא ,"לארשי עמש,

 ."טנגעג עשידיי

 רעציװעשקָאּפ רעד ןעוועג ענרָאט ןיא טלעוו רעשידיסח רעד ןיא זיא רעלוּפָאּפ רעייז

 ןסיורג םענופ לקינייא ןַא .ל"צז "םעונ ירמא, ןופ ןוז א ,ל"צז ץיװַָארַאה לאיחי 'ר יבר

 ןזָאלעגרעביא טָאה רע .ןיבר רעװָאקישזד ןופ רעדורב א ןוא רעצישּפָאר ילתפנ ר ןואג

 ילתפנ יבר ןוז ןייז .תודיסח רעציװעשקָאּפ סָאד ןעוועג ךישממ ןבָאה עכלעוו ,ןיז יירד

 רעטייווצ רעד .ץיוועשקַאפ ןיא ,רעטַאפ ןייז ןופ טָאטש-השורי רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 ,גנוכאמטנאקעב ח"ב

 טנעווא 7/ רעתיז א + 244 'פ שדוק תבש
 םירוּביח הרשעה םע םפרופמה ריגמה ןענעישרד םעוו
 הרותה תועוצקמ לכּב םלוע רואל םאיצוהו רביח רשא
 הדגאבו הכלהב

 רנאלטטאש שריה יבצ םייח ברה
 רהאי 18 ןידאמ ריעב ב"ושו צ"ומ "יה רשא

 .אנראטןיא = ,/// 93/ 256 2 להוש יד ןיא
 וה כ"פב םירשימ ריגמ

 5 1 בא 2

 4 יי : -
 2 יי ₪

 0 2 4 א % 0 5 א

 - ₪ ,טג.ו הב 8 4

1 / 

 דנַאלטָאש שריה יבצ םייח ברה ןשרדה תשרד לע 1925 תנשמ בונרט תליהק תלהנה םעטמ העדוה

 בונרטב "ןינמ סעל'עיעשי 'ר, תסנכה תיבב

78 



 ןרעגנוי ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא ,יבר רעציוועשקַאפ רעטצעל ,רעטלַא 'ר ,רענייז ןוז

 | .סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא ל"ז םהראב 'ר רעדורב

 רעד טרעהעג ךיוא טָאה טלעוו רעשידיסח רעד ןיא העפשה רעסיורג ןופ םייבר יד וצ

 ,ל"צז השמ 'ר ןיבר רעווָאדָאווזַאר ןופ ןוז א ,ל"צז ץיוװָארָאה קחצי 'ר יבר רענישטוטס

 םעד ןגעוו םיטרפ ערערעמ .ל"צז ץישּפָאר ןופ ילתפנ 'ר ןיבר ןופ לקינייא ןַא ןוא

 ,?ענרָאט, ךוב-רוכזי םענופ דנאב ןטשרע םעניא ךיז ןעניפעג קידצ ןוא ןדמל ןסיורג

 ןבָאה סָאװ ,לארשי יקידצו הרותה ילודג ערעדנַא ךָאנ טנָאמרעד ךיוא ןרעוו סע ּווו

 .ענרָאט ןיא טקריוועג ןוא טבעלעג

+ 

 רענרָאט רעקילָאמַא ןיימ ןיא ןבעל עשידיי עקידנזיורב סָאד ןסעגראפ ךיא ןָאק

 ןבָאה סאוו ,ןדיי הדע עקיטכרַאפטַאג א טבעלעג טָאה סע ּוװ ,םייה רעד ןיא ...םייה

 הנחמ עסיורג א טבעלעג טָאה סע ּוװ ..הרות ןענרעל ןיא טבעלעגסיוא ךיז הלילו םוי

 וצ ידכ ,הסנרפ ףיוא טעווערַאהעג עצַארפ רערעווש טימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענשַאּפערָאה

 ...ןבעל שידיי קידובכב א ןריפ

 ...ןדייל ערעייז ןופ םוהת רעד ףיט יוו ...ןייפ רעייז ןייז טזומעג טָאה םאזיורג יו

 ,גָאט םעד וצ זיב ןבעל וצ ןעמוקעגסיוא ייז זיא םונהיג ןכעלרעדיוש אראפ סָאװ ןוא

 ...רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא ענרָאט ןשידיי םענופ ןעוו

 םעניא טייקיטעט עשיטילַאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג עכעלרעה ערעזדנוא קנעדעג ךיא

 ...סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק ןוא ערַאטינַאמוה ,עשיטילָאּפ רעקילדנעצ יד ...ענרָאט ןשידיי

 עשידיי רענרַאט ןופ לַארַָאמ עכיוה יד ץלָאטש טימ ןָאמרעד ךיא ןוא קנעדעג ךיא

 םעדעי ןפלעה וצ טייקטיירג עכעלרעדירב ןוא שינעדנעטשרַאפ עפיט יד ...םיגיהנמ

 ...דיי ןקיטפרעדַאבטיונ |

 ךאנ טשרוד ןקיבייא ןרעייז טימ ןדיי רענרָאט ערעייט יד ןסעגרַאפ ןעד ךיא ןָאק

 ןיימ ןיא ןעוועג לָאמ עכעלטע ךיא ןיב המחלמ רעטצעל רעד ךָאנ ...?ןסיוו ןוא הרות

 ,ץאלפ םוצ ןעוועג טירש עטשרע עניימ ןענעז לָאמ סעדעי ...ענרָאט טָאטשטרובעג

 ..רכז ןייק ריא ןופ ןבילבעג טשינ ..זיולק רעווַאקישזד יד ןענַאטשעג זיא סע ווו

 רעטסופ א רַאנ ןבילברַאפ זיא סע ...תוברוח יד וליפא ןרָאוועג ןיוש ןענעז טמױרעגּפָא

 םוצ זיב טכיירגרעד ןבָאה עכלעוו ,קנעש"םירפס יד ןָא ,שדוק ןורָא םעד ןָא ,ץַאלּפ

 ...םירפס טימ לופ ...ןקלַאב

 -- םיבושי עשידיי ערעדנַא עלַא ןיא יו טקנופ -- ןרָאװעג ןענעז ,טעליוקעגסיוא

 דימת ךימ ןבָאה -- טרָאד קידנעייטש ןוא ...הרות ידמול ערעייט ...םירוחב-הבישי יד

 רעקילייה רעד ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ ,ץַאלּפ ןקיזָאד םעד וצ טריפעגקירוצ ןעקנַאדעג עניימ

 תוקבד ַאזַא טימ תוליפת ענייז טגעלפ ל"צז רעטלַא 'ר יבר רעד ּוװ ...שודק םוקמ

 ...םלוע ארוב םעד ןגַארטוצ
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 (טעמַאכ) טמוח םהרבא ר"ד

 ענרָאט ןיא ןימלע תיב םעד ןגעוו תועידי

 םענעטינשראפ םענופ דירש רעקיצנייא רעד זיא ענרָאט ןיא ןימלע תיב רעד

 ענרָאט ןיא טפאשרעה רעייז תעב ןבָאה ןלַאדנַאװ עשטייד יד .בושי ןשידיי רענרָאט

 ערעייז ןריפסיוא ןגעלפ ייז ּוװ ,טרָא ןא סלַא תורבקה תיב ןקיטרָאד םעד טצונַאב

 יד ןגעלפ טרָאד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יבגל ןטקַאדרָאמ עשירעכערבראפ

 טכַארבעג ךיוא ןענעז ןיהַא טרָאד ..סעיצוקעזקע ערעייז ןריפכרוד םיחצור עשטייד

 תונברק עקיזָאד יד רַאפ ..ןדיי רענרָאט ענעסַאשרעד ןוא עטקינייפרַאפ יד ןרָאװעג

 רעירזכא עשיצַאנ יד ..רעבירגנסַאמ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןימלע תיב ןפיוא ןיוש ןענעז

 טָאה תורקפה ...גנוזָאלרָאװרַאפ ...טרָא ןקילייה ןופ דובכ םעד טניושרַאפ טשינ ןבָאה

 רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי עמַאזױרג יד תעב תורבקה תיב רענרָאט ןפיוא טשרעהעג

 ,המחלמיטלעוו

 תיב םעד טכעוושרַאפ ןבָאה םילוונמ עקיטרָא ןוא עשיניַארקוא רעדָא עשטייד

 סע עכלעוו טימ ,תובצמ ןופ תורוש עצנַאג קידנרעטשעצ ןוא קידנפראוומוא ...ןימלע

 .ענרָאט ןיא ןסַאגטפיוה יד ןרָאװעג טרעטסַאלפעגסיוא ןענעז

 ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה סע ...הסנרפ עקידהנשמ עיינ ַא ןענַאטשטנַא זיא סע

 האושה ימיב סרהנש ,בונרטב ןימלעה-תיבמ עטק

 ןברוח ןופ געט יד ןיא טרעטשעצ -- ענרָאט ןיא ןימלע-תיב םענופ טנעמגַארפ ַא
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 ןימלע תיב רענרָאט ןפיוא תובצמ עטקַאהעגּפָא ןוא ענעפרָאוװעגמוא

 םירבק יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,תובצמ-רָאמרַאמ ערעייט ןפיוק ףיוא םינלעב

 ,םיתב-ילעב רענרָאט ענעעזעגנָא ןופ

+ 

 ,טשינ רעדנּוװ ןייק זיא ,טרָא ןקילייה ןופ עיצַאנַאפָארּפ רעכעלדנעש אזַא ייב

 ןעמ ּווו ,ןימלע תיב רענרַאט םענופ לייט רעד ןרָאװעג טקידעשאב קרַאטש זיא'ס זַא

 ,ןעמָארגָאּפ ןוא ןסעצסקע ןופ תונברק -- םישודק ןוא םידמול ,םינבר ןייז רבקמ טגעלפ

 ,חטש ןקיזָאד םעד ףיוא .ללכה תבוטל טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתב ילעב רעדָא

 ןענופעג ,ןברוח ןרַאפ ךָאנ ךיז ןבָאה -- ןימלע תיב םוצ גנַאגניירַא םענופ טייוו טשינ

 ןוא אד רָאנ ןוא ןדָאב ןיא ןעקנוזעגנייא ןצנַאג ןיא טעמכ טלָאמעד ןיוש ,תובצמ עטלַא

 תובצמ ענעטלעז ןופ ןלייט עצנַאג וליפא רעדָא ךעלפעק טצרַאטשעגסיורַא ןבָאה טרָאד

 .תויתוא עטקעמעגּפַָא רעדָא ןענעיילוצרעביא רעווש טימ

 ןיא ןענופעג רימ ןבָאה ענרָאט ןיא ןימלע תיב ןשידיי ןגעוו תועידי עטשרע יד
 רָאי 600, -- 5208660100 128:ם8064 | :לטיט ןרעטנוא עיפַארגָאנָאמ רעשיליופ ַא

 רעכעלטסירק רעד ךרוד 1920 רָאי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא עכלעוו -- "ענרַאט

 ןיא רעטסטלע רעד ןופ ןירעמיטנעגייא ,ַאװָאשיפ ַאלעינַא ,ענרָאט ןופ ןירעניווונייא

 ךעלגעמ טשינ זיא'ס זַא ,(209 טייז רעד ףיוא) טרָאד ןענעייל רימ .יירעקרוד ענרָאט
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 רעטשרע רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןעוו ,םוטאד םעד ןלעטשוצטסעפ ןעוועג

 ,יקסגָארטסָא יטנַאטסנָאק טָאה -- רעביא טיג יז יוו טיול רעבָא ;ענרָאט ןיא ןימלע תיב

 ןבעגעג ,ענרָאט טָאטש רעד ןופ רעמיטנגייא ,וַאלסַאז ןוא גָארטסָא ןופ טשריפ רעד

 ןימ א (ינדָאבָאװס טסיל) ווירב יירפ ַא 1531 יאמ ןט4 םעד ןדיי עקיטרַאד יד

 ןטיהעגּפָא לָאז * "לֶאכרעיק,, ןפיוא זַא ,טנדרָארַאפ טָאה רע רעכלעוו טימ ,עיגעליווירפ

 .סעטָאלז עשיליופ 500 ןופ ףָארטש רעטנוא ור ןרעוו

 "ןטיועלעל יד ןופ טייצ רעד ןיא -- ענרָאט , ךוב ןופ -- רוקמ ןטייווצ א ןופ

 זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד -- (1911 רָאי ןיא ןענישרעד) קעינעל ןַאי ר"ד ךרוד ןבירשעג

 ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאוו ,לפרעד א ןופ ןירעמיטנגייא ןַא ןעוועג זיא ענרָאט טָאטש יד

 ןעמָאנ ןטימ "עקווּובַארג, ףרָאד םעד ןוא "עלַאװַאז, טָאטשרָאפ רעד ןופ רעדלעפ יד

 ןופ ןעמוקאב ענרָאט טָאה טפַאשטרָא עקיזָאד יד ."ווָאדזיווגַָאּפ, רעדָא "ווֶאדזיווגיוו,

 ןשיטָאטש ןיא ךיז טניפעג סָאװ) ,טנעמוקָאד א קעינעל טריטיצ ייברעד ,רעדנירג עריא

 ןסָאלשעגּפָא זיא סָאװ ,ךַאמּפָא ןא ןופ טסקעט םעד טלַאהטנַא רעכלעוו ןוא (וויכרא

 רעייטשרַאפ יד ןוא ענרָאט ןופ גנוטלַאװרַאפטַאטש רעד ןשיווצ 1631 רָאי ןיא ןרָאװעג

 תוכיישב ןתובייחתה ןוא טכער ערעייז עגונב ענרָאט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 חטש ןפיוא ןענופעג רעירפ ןופ ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,ןימלע תיב םעד ןצונאב ןטימ

 ןבָאה גנוטלאווראפטַָאטש רענרָאט רעד דצמ  ."װָאדזיװגָאּפ  ףרָאד ןקיזָאד םענופ

 ענרָאט ןופ רעטסיימרעגריב רעקיטלָאמעד רעד טקילײטַאב ךַאמּפָא םעד ןיא ךיז

 ענעריווושעג יד ןוא ענרָאט ןופ טיָאװ רעד, רענעמטַאר יד ,שטיװָאקַאוב רַאזַאטלַאב

 ןבירשרעטנוא ךַאמּפָא םעד ןבָאה רעניווונייא עשידיי יד דצמ ןוא זױהטָאר ןפיוא רענעמ

 ערעטלע ענעפורעג יוזא יד -- המלש רעגָאװש ןייז ןוא שטיוװָארַאזַאל שַאירכז

 .ןדיי רענרָאט

 ױזַא זַא ,ןרָאװעג טקיטעטשאב ךַאמּפָא ןטױל זיא ,קעינעל רעביא טיג סע יוו

 יז יו ,ױזַא ןוא תורבקה תיב א "ווָאדזיװגדָאּפ , ןיא גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה ןדיי יד יוו

 עגונב ךוסכס ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס ןוא ןדָאב ןקידתונכש קיטש ַא טפיוקעגוצ ןבָאה

 םידדצ עדייב ךיז ןבָאה -- חטש ןטפיוקעגוצ ןקיזָאד םעד ןצונַאב ןופ ןפוא םעד

 תורבקה תיב םעד ןצונאב ןרַאפ ןלָאצ ןדיי רענרָאט יד ןפרַאד אבהל זַא ,טקינייאעג

 ןופ ןטַאר ייווצ ןיא סָאד ןוא רָאי סעדעי סעטָאלז עשיליופ 8 "װָאדזיװגדָאּפ , ןפיוא

 ןעוועג בייחתמ רענעמטַאר רענרָאט יד ךיז ןבָאה רַאפרעד .ןביוהעגנָא 1621 רָאי

 ןוא רעװָאדזיװגדָאּפ יד ךרוד ןרעוו טקיטסעלַאב טשינ ןלָאז ןדיי יד זַא ,ןטיהוצּפָא

 .(137 .ז ?ענרָאט, קעינעל ר"ד) רעניווונייא עשיטעטש

 :טרָאװ ןשטייד ןופ ןעמאטש לָאז ,תורבקה תיב א ףיוא קורדסיוא רעשילױּפ-טלַא ןַא *

 .תורבקה תיב -- ףָאהדירפ סָאװ גנוטיידַאב עבלעז יד -- ?ףָאהכריק,
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 רעטייוו טיג סע יוו לייוו ,רכש ןקיזָאד םעד טלָאצעג עקַאט ןבָאה ןדיי רענרָאט

 ןופ ךמס ןפיוא רע טָאה ,קעינעל ר"ד עיפַארגָאנָאמ ןביוא רעטריטיצ ןייז ןיא רעביא

 ןיא ןוא ענרָאט טָאטש רעד ןופ וויכרא םעניא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סקנפ ַא

 ראפ טָאטש רעד ןופ תואצוה ןוא תוסנכה יד טריטַאנרַאפ ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו

 ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ -- 1622 רַאונַאי ןט8 ןזיב 1632 ץרעמ בײהנָא ןופ הפוקת רעד

 ןוא סעטָאלז עשיליופ 8 ןופ םוכס רעד ןבעגעגנָא ןעוועג זיא תוסנכה ןופ המישר רעד

 ."ווָאדזיװגַאּפ , ןפיוא ?לָאכריק , םענופ רכש ןופ ןובשח ןפיוא ןשָארג 2

 טַארטסיגַאמ רענרָאט םענופ סולשַאב ןקידרעטעפש א ךיוא טריטיצ קעינעל ר"ד

 םענופ ןלָאצ טזומעג ךָאנ ןבָאה ןדיי רענרָאט יד ןכלעוו טיול ,15.5.1763 ןופ

 טָאה ייברעד ,"רעייטשפָאק, רַאפ סעטָאלז עשיליופ 2 "וָאדזיװגָאּפ , ןפיוא "?לָאכריק,

 ןלָאצ טפרַאדעג ,טניווועג טרַאד טָאה סָאװ ,"ווָאדזיװגָאּפ םענופ רעטלַאוורַאפ רעד

 ןכלעוו ,חטש ןרַאפ רכש סלַא סעטָאלז עשיליופ 16 ,רעײטשּפָאק סעטָאלז עשיליופ 3

 געט-סטעברַא 15 ןטעברַאּפָא טפרַאדעג רע טָאה םעד ץוח א ןוא טצונַאב טָאה רע

 .(127 ,ז)

+ 

 טָאה ליוויזדַאר שזעימיזַאק טשריפ ,ענרָאט ןופ תיבה לעב רעקידרעטעפש רעד

 עכלעוו ,טכער עטנָאמרעד ןביוא עלא טקיטעטשַאב 17.2.1676 ןופ עיגעליווירפ רעד טימ

 תוכיישב טָאטש רעד ןופ םיתב-ילעב עקידרעירפ יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי רענרָאט

 קידנכיירטשרעטנוא ,"ווָאדזיווגָאּפ,, ןפיוא ןימלע-תיב םעד ןצונַאב ןוא ןטלַאהפיוא ןטימ

 ,ןטיהוצּפָא ענרָאט ןיא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ בוח םעד סרעדנוזַאב ייברעד

 [וא ןעיירעגעלש ןופ טרָא ןייק ןייז טשינ ןלָאז ןימלע תיב רעד ןוא לוש יד זַא

 נקקי הלואי דקאהתונרנא.

 .גנולקיווטנא עדנטיידַאב א טכַאמעגכרוד ענרָאט טָאטש יד טָאה טייצ רעד טימ

 זיא סע ןוא טָאטש רעד ןיא רעניווונייא עשידיי לָאצ יד ןגיטשעג זיא רָאי ןדעי טימ

 רעד ןיא .ןימלע תיב ןופ חטש םעד ןרעסערגרַאפ וצ טייקידנעווטיונ יד ןענַאטשטנַא

 טשינ ןענופעג ךיז ןבָאה "ווָאדזיווגָאּפ, ןפיוא ןימלע תיב רענרָאט םענופ הביבס

 רענרָאט רעד ןופ רעייטשרַאפ יד ךיז ןבָאה רעבירעד ןוא םיחטשידרע עטעברַאַאב

 ןטימ טצענערגעג טָאה סָאװ ,עקרק רעמ סָאװ ןברעוורעד וצ טבערטשַאב דימת הליהק

 ךמס ןפיוא טלעטשעגטסעפ רימ ןבָאה תוינק עכלעזַא עכעלטע .תורבקה תיב

 רעגרָאט יד טָאה לשמל ױזַא .טכירעגדזיירק רענרָאט םעניא רעכיב-קעטָאּפיה יד ןופ

 ןימלע-תיב ןטימ טצענערגעג טָאה סָאװ ,דרע חטש ַא טפיוקעג גנוטלַאווראפ-הליהק

 ייוצ .1900 ןוא 1893 ןרָאי יד ןיא רעטעפש ןוא 1840 רָאי ןיא "וואדזיווגַאפ, ןפיוא

 -עגנייא גנוטלַאװרַאפ-חליהק רענרָאט יד טָאה 1924 רָאי ןיא -- רעטעפש רָאי קילדנעצ
 ןיא ןוא "ווָאדזיווגָאּפ, ןפיוא ךיוא ןדָאב חטש ןרעסערג א ןימלע-תיב ןרַאפ טפיוק
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 טלָאזעג תורעשה טיול ךיז ןבָאה סע ּוװ ,ענרָאט ןיא ןימלע תיב ןפיוא דלעפ קיטש קידייל סָאד
 בושי ןשידיי רענרָאט ןטלַא םעניא תופידר עשידיי-יטנַא ןופ תונברק ,םישודק ןופ םירבק ןענופעג

 -וצנייא ןעגנואימַאב ןרָאװעג טכאמעג ךָאנ ןענעז ןברוח ןרַאפ ןרָאי עקידרעטעפש יד

 ,ןימלע-תיב םענופ תונכש ןיא ,"ווָאדזיווגָאּפ, ןפיוא דרע םיחטש ערעטייוו ןפיוק

+ 

 סנימלע יתב יד ףיוא תובצמ עטלַא ןבָאה ,טקרעמַאב רעירפ סָאד ןיוש ןבָאה רימ יו

 יד ןיא ןבעל-רעגייטש ןשידיי םענופ גנושרָאפ רעד רַאפ גנוטיידַאב עקיטכיוו רָאג ַא

 עקיטכיוו ןוא סעדנעגעל ףיוא תובצמ עטלַא ןָא ןזייוו טפָא רעייז .םיבושי עשידיי

 ןיא ןרעוו ןבירשַאב קידמיטרפ רעדנוזַאב ןגעלפ עכלעוו ,הליהק רעד ןיא ןשינעעשעג

 .ןימלע-תיב טעמכ ןדעי ןופ רעטלַאווראפ ןכרוד ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,סקנפ םעד

 רעסיורג א ןופ רכז רעקיצנייא רעד ןייז לֶאמנייא טשינ טגעלפ הבצמ עטלַא ןַא

 .ןדמל רעדָא ןואג ,טייקכעלנעזרעפ

 ןיא ןיוש טריטסיזקע טָאה "ווָאדזיווגָאּפ, ןפיוא ןדיי רענרָאט ןופ ןימלע-תיב רעד

 -יירעקורד ןיוש עטנָאמרעד יד .רעירפ ןרָאי ךס א ןענאטשטנַא זיא ןוא ,* 1581 רָאי

 ןביוא רעטריטיצ ריא ןיא קידנענָאמרעד ,ַאווַאשיפ אלעינַא ,ענרָאט ןיא ןירעמיטנגייא

 -עגרעטנוא ךיילגוצ טָאה ,תורבקה תיב ןשידיי םעד ,"ענרָאט רָאי 600" עיפַארגָאנָאמ

 תיב ןפיוא ןלעטשטסעפ טנָאקעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עטאד עטסטלע יד זַא ,ןכָארטש

 .1642 רָאי סָאד ןעוועג זיא ןימלע

 .לוש עטלַא עסיורג יד ענרָאט ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא רָאי םעד ןיא *
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 טרירַאב ךיוא זיא ןימלע תיב רענרָאט ןפיוא תובצמ עטסטלע יד ןגעוו עגַארפ יד

 רעזַאלב קחצי ןָא טיג ױזַא .ךוב-רוכזי ןקיזָאד םעד ןופ טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאוועג

 ןיא תורבקה תיב ןפיוא זַא ,"ענרָאט ןשידיי ןופ קנעדעג ךיא סָאװ, : רמאמ ןייז ןיא

 20.000 יד ןופ רבק"ןסאמ םעד רעביאנגעק ,גנַאגניירא ןופ טייו טשינ ,ענרָאט

 ןבָאה ,םיחצור עשטייד יד ךרוד ןרָאוועג טעדרַאמעגסיוא ןענעז סָאװ ,םישודק רענרָאט

 עטקעמעגפַא טימ תובצמ עטלַא-רוא ןענופעג המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד רַאפ ךָאנ ךיז

 רוד ןרעטלע םעד ךרוד ןרעוו טרזחעגרעביא ןגעלפ סָאװ ,תורעשה יד טיול .תויתוא

 חטש ןקיזָאד םעד ףיוא ךיז ןבָאה -- רעזאלב קחצי טלייצרעד -- ןדיי רענרָאט

 עשידיי-יטנַא תעב ןעמוקעגמוא ןענעז סָאוו ,םישודק יד ןופ םירבק ןענופעג טלָאזעג

 .בושי ןשידיי רענרָאט ןטלַא םעניא ןסעצסקע ןוא תופידר

 רימ ןציזאב -- ןימלע תיב רענרָאט ןפיוא םישודק ראפ חטש ןקיזָאד םעד עגונב

 םעד עגונב תורעשה ןוא םיטרפ ןביוא עטריפעגנָא יד ןקיטעטשאב עכלעוו ,תועידי

 .ענרָאט ןיא תורבקה תיב ןפיוא םישודק רַאפ ץַאלּפ ןרעדנוזַאב

 זיא 31.1.1931 ןופ (יקסווָאדישז קינדָאגיט) "טַאלבנכָאוו ןשידיי, רענרָאט םעניא

 תומחלמ עשינָאעלָאּפַאנ יד ןופ ןרופש יד, .ט .א רמאמ א ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ,רעפיש קחצי ,רעניווונייא רענרָאט ַא ךרוד ןבירשעג ,"ענרָאט ןיא ןימלע תיב ןפיוא

 רעד .ל"ז רעפיש קחצי -- רענרָאט ַא ךיוא -- רעקירָאטסיה ןטמירַאב םענופ בורק ַא

 תיב רענרָאט ןופ רעטלַאװרַאפ םענופ ףליה טימ טָאה רמאמ ןקיזָאד םענופ רבחמ

 םדוק ,תובצמ עטלַא 1921 רָאי ןיא טרָאד קידנכוז ל"ז לעפַא ןועמש 'ר ,ןימלע

 רערעדנוזַאב ַאזַא ןענופעג תמאב ךיז טָאה תורבקה תיב ןפיוא זַא ,טלעטשעגטסעפ לכ

 סָאד) טציא סָאד ןיוש זיא,, :ןבירשעג טלָאמעד טָאה רע יוו ןוא םישודק ראפ חטש

 טימ טנטָאשַאב ,(עקנַאלָאּפ) דלעפ קיטש קידײל א (ח .א -- 1931 רָאי ןיא זיא

 -עגסיוא ןַא טיול דלעפ סָאד טנעקרעד ןעמ ןוא םיוב ןטלַא ןַא ןופ ןיורק רעקיזיר א

 יד ןיא םענעטלעז ַא ףיוא ,הבצמ טייקפיט רעסיורג ַא טשינ ןופ טרָאד רענעבָארג

 ,קלָאפרָאּפ א ןופ רבק ןקידתופתוש תורבקה תיב ןשידיי ַא ףיוא ןטייצ עקיטלָאמעד

 ףיוא ןוא ןרָאװעג ןטכָאשעגסױא רָאי טרעדנוה ַא סעפע רַאפ ךָאנ ןעמַאזוצ זיא סָאוו

 די ןופ טרָא ןפיוא ןבָארגאב ןענעז ייז זַא ,ןעוועג טצירקעגסיוא זיא סע רעכלעוו

 ."םישודק

 ןטלַא םענופ טרעהעג רע טָאה ,רעפיש קחצי רבחמ רעד רעביא טיג סע יוו

 ,תורבקה תיב רענרָאט ןפיוא ןעוועג טקיטפעשאב 1931 רָאי ןיא זיא סָאוו ,רעבערג

 טעדרַאמרעד םישודק יד ןענעז -- עדייז ןייז טלייצרעד םיא טָאה סע יוו - זַא

 .ןרידנומ עשיסור ןיא ןטידנַאב ךרוד גרַאב ןיטראמ ןקילייה ןפיוא ןרָאװעג

 רענרָאט ןפיוא םישודק יד טימ ןינע םעד ןרעלקוצפיוא ןעגנואימַאב ענייז ןיא

 תיב םעד טרעטעלבעגכרוד רעפיש קחצי רמאמ םענופ רבחמ רעד טָאה -- ןימלע תיב
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 תורבקהיתיב רענרָאט םענופ יילצנַאק רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,סקנפ-ןימלע

 טנעיילעג ערעדנַא ןשיווצ רע טָאה טרָאד ןוא רָאי 250 טניז ןרָאװעג טריפעג זיא ןוא

 רעשיליופ ןיא ךעלטרעוו ןבעגעגרעביא רמאמ ןייז ןיא טָאה רע עכלעוו ,ץיטָאנ א

 :גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא יז ןרזחרעביא רימ ןוא ךַארּפש

 גח ןופ גָאט ןט4 םעד סיוא טלַאפ רעכלעוו שדוק תבש ןופ גָאט ןיא (1

 ,םייח 'ר בר םענופ עדייז רעד ,ןורהא 'ר בר רעד םשה שודיק לע ןלַאפעג זיא תוכוסה

 ןפיוא (הבר הנעשוה) קיטנוז ,הרוב וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא םָארבלָאװ ןיא ד"בא

 .ןימלע תיב םעיינ

 ןייז טימ ןעמַאזוצ קיציא 'ר םשה שודיק לע ןלַאפעג זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא (2

 הנשוה ןופ גָאט ןיא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז ןוא דוד שודק םעד רעדורב

 .הבר

 ךיוא זיא רעכלעוו ,ארזע 'ר םשה שודיק לע ןלַאפעג זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא (3

 .הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג גָאט ןבלעז םעד ןיא עקיביוא יד יו ױזַא

 רעכלעוו ,ץַאק גילעז שודק רעד ןרָאװעג טעגרהעג זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא (4

 .הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג גָאט ןבלעז םעד ןיא ךיוא זיא

 .השמ רוחב רעד הרובק וצ ןרָאװעג טכארבעג ןוא טעגרהעג זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא

 ןיא זיא רעכלעוו ,לכעמ 'ר םשה שודיק לע ןלַאפעג זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא (5

 .הרובק וצ ןרָאװעג טכארבעג עקיביוא יד יוו גָאט ןבלעז םעד

 סקנפ םעניא זיא ,רמאמ ןטנָאמרעד םענופ רבחמ רעד רעביא רעטייוו טיג סע יוו

 ץיטָאנ ןביוא עטריטיצ יד ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,טייז רעבלעז רעד ףיוא

 ךמס םעד ףיוא ןוא (1810) ע"קת רָאי סָאד ןרָאװעג ןבירשראפ ,םישודק 6 יד ןגעוו

 תעב ןעמוקרָאפ טזומעג ןבָאה תוגירה יד זַא ,הרעשה רעד וצ ןעמוקעג רבחמ רעד זיא

 תובצמ ענעכָארבעצ ,ענעפרָאװעגמוא טימ ענרָאט ןיא ןימלע תיב םענופ טנעמגארפ ַא ךָאנ
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 יד ןעלמַאזפיונוצ :ענרָאט ןיא טעטימָאק ןשידיי ןקידהמחלמכָאנ םענופ טייקיטעט עטשרע יד,

 "ןימלע תיב ןפיוא תובצמ ענעפרָאװעגמוא יד ןלעטשפיוא ...ןסַאג יד ןופ תובצמ רעקיטש

 ןענעז סָאװ ,תולייח עשיסור רָאי םעד ןיא ןטלַאהעגפיוא ענרָאט ןיא ךיז ןבָאה סע

 ,ןָאעלָאּפַאנ רסיק םעד ןגעק ףמַאק ריא ןיא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ףליה וצ ןעמוקעג

 רענרָאט רעכעלטסירק ַא עכלעוו ,תועידי ףיוא ךיוא רבחמ רעד ךיז טפורַאב ייברעד

 .ט .א עיפַארגָאנָאמ ןייז ןיא טנכייצרַאפ טָאה גיצרעה .רפ רעטמַאַאב-טַארטָאטש

 זיא סָאװ ,(ענרָאט טָאטש רעד ןופ עטכישעג יד) יַאװָאנרַאט ַאטסַאימ עיעיזד,

 ןיוש ןענעז ןטַאדלָאס עשיסור עכלעוו טיול ,1911 רָאי ןיא ענרָאט ןיא ןענישרעד

 .ענרָאט ןיא ןעוועג 1809 רָאי ןיא
1 

 רעטפאהרעטסומ ןופ טמשעג ענרָאט ןיא ןמילע תיב רעד טָאה המחלמ רעד ראפ

 ,ל"ז לעפַא ןועמש ,תורבקה תיב םענופ רעטלַאוורַאפ ןשיגרענע םעד קנַאד א .גנונדרָא

 טימ ןוא עטקידרעַאב רעטנזיוט יד ןופ ץנעדיווע עיונעג ַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא

 טלָאװעג טָאה ןעמ רעכלעוו וצ ,הבצמ עדעי ןענופעג טנָאקעג ןעמ טָאה טייקטכייל

 טגיילעג גרָאז רערעדנוזַאב טימ דימת ןבָאה ןעגנוטלַאווראפ-הליהק רענרָאט יד .ןמוקוצ

 ןליפַא ןיוש ןענעז סע .גנונדרָא ןשרעה לָאז ןימלע תיב ןפיוא זַא ,ףיורעד טכיוועג סיורג

 ןרָאװעג טכַאמעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 םייב דלאב חטש םעד ףיוא תובצמ עטלַא יד ןקיטסעפרַאפ וצ ןוא ןשירפוצפיוא רענעלפ

 ,םידמול עסיורג יד ןופ םירבק יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,ןימלע תיב ןופ גנַאגניירַא
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 עלַא יד טרעטשעצ טָאה ןברוח רעמַאזיורג רעד .רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא םינבר

 ..ענרָאט ןיא ןימלע תיב םעד טניושרַאפ טשינ ןבָאה ןרַאברַאב עשטייד יד .רענעלפ

 תובצמ יד טימ ..ןסַאג יד ףיוא ןרָאװעג טפעלשרַאפ טרָאד ןופ ןענעז תובצמ ערעייט

 ןופ ןסַאג יד ףיוא ןרַאוטָארט יד ןרָאװעג טריקורב ןענעז םירבק עטכעוושרַאפ יד ןופ

 ...ןרָאװעג ןכָארבעצ ,ןפרָאװעגמוא ןענעז תובצמ לָאצ עסיורג ַא ...ענרָאט

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענלצנייא ענרָאט ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סע ןעוו-טשרע

 ןעוו ןוא םונהיג ןשיטסירעלטיה םענופ טעװעטַארעגּפָא םיסנ רעטרעדנוה קנַאד ַא ךיז

 דנַאלסורדטעיווַאס ןופ עיצַאירטַאּפער רעד טימ ןעמוקקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה סע

 ןעגנוגנערטשנָא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז -- ןדיי רענרָאט ענעבילברַאפ ןבעל םייב יד

 -למכָאנ םענופ טייקיטעט עטשרע יד .ןבעל שידיי יינ א תוברוח יד ףיוא ןכַאוורעד וצ

 תובצמ רעקיטש יד ןעלמַאזפיונוצ סָאד ןעוועג זיא ענרָאט ןיא טעטימָאק ןשידיי ןקידהמח

 יד ןטכירַאפ וצ ןוא ענעפרַאוועגמוא יד ןימלע תיב ןפיוא ןלעטשפיוא ,ןסַאג יד ןופ

 .תובצמ ענעכָארבעצ

 רענרָאט םענעטינשרַאפ םענופ תוברוח יד ףיוא ןבעל עשידיי עיינ עטשרמולכמ סָאד

 יי יי

 ענרָאט ןיא ןימלע תיב ןפיוא הבצמ עטלַא ןַא
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 תיב ןפיוא הבצמ עטלַא ןַא

 ןופ ענרָאט ןיא ןימלע

 (1827) ז"פק

 (1965 ןַאמגיב .טָאפ)

 -עמ ןופ םרָאפ ןיא תובצמ עטסטלע ייווצ

 ענרָאט ןיא ןימלע תיב ןפיוא ןענָאילַאד

 (סקניל ןופ) הבצמ רעטשרע רעד ףיוא

 "ח"סקת ולסכ וט רטפנ, : רימ ןענעייל

 רעד ףיוא ןוא -- (1808 זיא סָאד)

 רימ ןענעייל (סטכער ןופ) רעטייווצ

 רעד רעבָא "ולסכ וט רטפנ, : ךיוא

 -על טשינ ןיוש זיא רָאי ןופ םוטַאד

 ךיז טלדנַאה ךעלניישרַאוו -- ךעלרעז

 ףיוא סָאוו ,רָאי ןבלעזמעד ןגעוו ָאד

 הבצמ רעטשרע רעד
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 טרעדנוה עכעלטע יד ןבָאה זייווכעלסיב .םויק ןגנַאל ןייק טַאהעג טשינ טָאה בושי ןשידיי

 זיא לָאצ עסיורג א .ענרָאט ןזָאלרַאפ ןדיי רענרָאט ענעבילברַאפ ןבעל םייב סנ יפ לע

 ןבילבעג .םיל רבעמ רעדנעל יד ןיא טרירגימע ןבָאה ליפ ...לארשי ןייק ןעוועג הלוע

 .הטילפה תיראש רעד ןופ ןדיי עלעפייה ַא טימ תורבקה תיב רעד רָאנ זיא ענרָאט ןיא

 ןעניווו סָאוו ,םוטנדיי רענרָאט םענופ םידירש עטצעל יד ךיוא ןלעוו קפס םוש ילב

 תיב ןטימ ןייז טלָאמעד טעוו סָאװ ןוא ..טָאטש יד ןזָאלרַאפ ךיוא ענרָאט ןיא ךָאנ

 -טָאטש רענרָאט יד ןעוו ,ןייז טעוו סָאװ ?ענרָאט ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,ןימלע

 ,ץעזעג ןליופ ןיא ןקידנריטסיזקע םענופ ךיורבעג ַא ןכַאמ ןלעוו טעוו גנוטלאוורַאפ

 תושר ןיא רעביא טייג ,רָאי 25 טצונעג טשינ טרעוו סָאװ ,ןימלע תיב ַא ןכלעוו טיול

 ןעלדנַאה וצ טנעה עיירפ טלָאמעד טמוקַאב עכלעוו ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ

 ? ןעזנייא ריא טיול

 -אטַאפ ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זדנוא זיא סע ןוא ןעגנואימאב טכַאמעג ןבָאה רימ

 רימ ןבָאה טרפב ןוא ןימלע תיב רענרָאט םענופ * תובצמ לייט א ןופ סעיפַארג

 טקעדַאב סָאװ ,זָארג םענעסקַָאוועצ דליוו ןוא רעמייב יד ןופ םוחת םענופ ןעמוקַאבסיורַא

 עכעלטע ןופ רעדליב -- תורבקה תיב םוצ גנַאגניירַא םייב דלַאב חטש ןצנַאג םעד

 ,ןטפירשפיוא טימ (1808 רָאי סָאד ןָא ךָאנ ןעמ טעז רענייא ףיוא) .תובצמ עטלַא רָאג

 .ןענעיילרעביא וצ רעווש רעייז ןענעז סָאװ

 תוצופת יד ןיא ןוא לארשי ןיא ענרָאט יאצוי יד ןבָאה 1961 רעבמעווַאנ שדוח ןיא

 ,רעקיטש ןעמ טקַאה ןימלע תיב ןקיטרָאד םענופ זַא ,ענרָאט ןופ העידי ַא ןעמוקַאב

 -וצסיוא טרינַאלּפ גנוטלַאװרַאפ-טַאטש עקיטרָאד יד זַא ןוא תובצמ טריבַאר ןעמ זַא

 ןופ ןדײנשּפָא ךרוד תורבקה תיב םענופ ןטסָאק ףיוא סַאגיַאנלַאטיּפש יד ןרעטיירב

 -נַאמסדנַאל יד ןבָאה העידי רעקיזָאד רעד ןופ טרעטישרעד .סַאּפ ןטיירב ץנַאג ַא םיא

 ןַא טימ ךיז ןדנָאװעג עדַאנַאק ןוא קרָאירינ ,לארשי ןיא ןדיי רענרָאט ןופ ןטפַאש

 גנורעדָאפ רעד טימ ענרָאט ןיא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד וצ טפירש רעלעיציפָא

 ןפמעקַאב וצ ןוא ענרָאט ןיא ןימלע תיב םעד ןכעוושרַאפ וצ ןווורפ יד ןלעטשוצנייא

 ..תובצמ ןופ תובינג עשיטַאמעטסיס יד

 ...תורבקה תיב רענרָאט םעד ןרינַאּפָארּפ לָאז ןעמ ,רעמ טשינ ןעמ טרעה התע תעל

 סָאד ףיוא ןטלַאה סָאװ ,ןדיי 15 זיב 10 עלעפייה סָאד ענרָאט ןיא ךאנ ךָאד טבעל סע

 ..ןייגסיוא טשינ םיא ןזָאל ןוא בושי ןשידיי רענרָאט םענעטינשרַאפ םענופ טכיל

 טזייוו רעכלעוו ,ןַאמגרעב .י רעליש רענרָאט ןגנוי םענופ טעברַא רעלופימ רעד קנַאד ַא *

 ,ץלַא וצ גנואיצַאב עמערַאוו ךעלנייוועגרעסיוא ןַא -- ןברוח ןכָאנ ןיוש ןריובעג םגה -- סױרַא

 ןפיוא טעברַא-שרַאפ רַאפ גנוריסערעטניארַאפ עפיט ַא ןוא טייקשידיי וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ

 .םוקמוא ןשיגַארט ןוא ןדייל ענייז ,םוטנדיי רענרָאט םענופ עטכישעג רעד ןופ טיבעג
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 * ץרַאװש ילתפנ ר"ד

 טירש עטשרע ערעזדנוא

 ל"ז ץרַאװש ילתפנ ר"ד

 זדנוא רַאפ זיא טָאטש יד .ענרָאט ןיא רוד רעזדנוא טכַאמעגכרוד טָאה געוו ןטייוו ַא

 רעד ןיא עקַאט רעבָא .טײקטנַאקַאבמוא רעד ןיא -- געוו םענופ בייהנָא רעד ןעוועג

 ןופ עלעגיוו סָאד ןענַאטשעג זיא ,טָאטש ןדיי זדנוא רַאפ רעקידייל טציא ןוא רעטייוו

 .תומולח ןוא ןלַאעדיא ערעזדנוא

 רעשידיי רעד ןופ טעברַא ןוא ימ טימ לופ ,טָאטש עקידלדורפש ַא ןעוועג זיא ענרָאט

 -סיוא טָאה רוד רעזדנוא ּווו עינשזוק יד ןעוועג ךיוא קיטייצכיילג רָאנ -- גנורעקלעפַאב

 ךיז טלָאװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ טָאה רעכלעוו ,רוד א .קנַאדעג ןייז טדימשעג

 רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןענַאטשעג זיא ןגיוא יד ראפ זַא ,ךָאנ טרפב ,ןרילימיסַא

 רימ .ןריזילַאטסירקוצסיוא ךיז ןביוהעגנָא טשרע ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה רעכלעוו ,לַאעדיא

 -סיוא ןענעז סָאװ ,עכעלטנגוי סלַא רָאנ ,ןדיי ןענעז רימ זַא ,טליפעג ןוא טסּווועג ןבָאה

 ענעי ןיא טרָאד טּפַאזעגנייא ,לוש רעשיליופ רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןסקַאוועג

 ןעוועג קינייוו זדנוא זיא -- טייקיגנעהפַאמוא רַאפ ףמַאק סנליופ ןופ עעדיא יד ןרָאי

 עשידיי ןעזעג ,טייהנייא עשינטע סלַא ןדיי טנעקעג ןבָאה רימ .דיי ףירגאב רעד טנַאקַאב

 רימ ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא רעבָא .ייז רעסיוא ןוא ןבוטש יד ןיא רעגייטש ןוא םיגהנימ

 ,שרעדנַא סעפע טכוזעג

 -רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןַא ןענַאטשטנַא זיא'ס .טרעדורעג ךיז טָאה זדנוא םורַא

 -- קלָאפ טיירפאב א ןוא טפנוקוצ רערעסעב א רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,גנוגעוואב

 רעד ראפ ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא ןענעז רימ .קלָאפ עשידיי'ס יצ ,עשיליופ'ס סָאד זיא יצ

 .1967 רעבמעווַאנ שדוח ןיא ןרָאװעג רטפנ *
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 ןופ רענייק + ןייגטימ םָארטש ןכלעוו טימ ?ןזָאל ךיז גנוטכיר רעכלעוו ןיא : עמָאיסקַא

 טָאה ןעמ ,טײקירעהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןופ ןרינגיזער טלָאװעג טשינ טָאה זדנוא

 .םזילַאיצָאס ןקידנפמעק םעד רַאפ ןגיוא יד ןכַאמרַאפ טלַאװעג טשינ ךיוא רעבָא

 ןשיטילָאּפ ןקיניזטסּוװַאב רעזדנוא ןופ בייהנָא ןיא זיא םעלבָארּפ עקיזָאד סָאד

 ןוא ןענעכער ךיז טפרַאדַאב טָאה'מ ןכלעוו טימ ,רָאטקַאפ רעקיטכיוו א ןעוועג קנַאדעג

 ןיא ךיז ןלעטש וצ ןגיוצעג זדנוא טָאה ןייזטסּווואברעטנוא ןיא .רעפטנע ןַא ןבעג ךיוא

 סע זַא ,טכַארטעג ןבָאה רימ .קלָאפ רעזדנוא ןופ רעיינַאב ןוא רעיוב יד ןופ ןעייר יד

 ןוא דנַאלמייה ןייז ןיא ןרעקמוא ךיז טעוו קלָאפ רעזדנוא ןעוו ,טייצ א ןעמוק טעוו

 יוזַא ןבָאה עכלעוו ,ןלאעדיא עלַאיצָאס יד ךיוא ןריזילאער ןענעק רימ ןלעוו טלַאמעד

 טלַאהניא םעד ןפיטרַאפ וצ טבערטשעג טנגוי עקיטלָאמעד יד טָאה רעבירעד .טקָאלעג

 .םזילַאיצָאס ןוא קלָאפ שידיי -- ןלַאעדיא עדייב ןופ

 םעד ראפ ןכות םעיינ א סעפע טכוזעג ןבָאה רימ .טייקשידיי -- ןעמעלַא רַאפ רָאנ

 ףיוא .הנומא ןוא ןסיוו ןשידיי ןופ תורצוא עצנַאג ןענופעג ןוא טכוזעג .ףירגַאב ןקיזָאד

 רעכעלפעשסיואמוא ןוא רעקידנשיוטנא-טשינ א ןעוועג םזינויצ רעד זיא טיבעג םעד

 רעדימ ַא יו ,קנורט ןקידנשירפרעד ַא ןפעש טנעקעג ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,רוקמ

 ,לצרעה ןופ קרעוו יד ןענעייל ןעמונעג ךיז טָאה'מ .רעסַאוו-לַאווק ןופ רערעטעלקדגרַאב

 ןַארַאפ זיא'ס זַא ,קנַאדעג םעד טקעוורעד זדנוא ןיא טָאה לצרעה .םעה דחא ,יודרָאנ

 ,ןרָאי ענעי ןיא טנגוי רעד ףיוא גנוקריוו עקרַאטש סרעדנוזַאב א רָאנ .עגַארפ-ןדיי א

 - רעד ןיא טריפעגניירַא זדנוא טָאה סָאװ ,עיצַאּפיצנַאמעדָאטױא , סרעקסניפ טַאהעג טָאה

 טָאה "טַאַאטשנעדוי, סלצרעה רָאנ .געוו םעד ןזיוועגנַא ךיוא ןוא קיטַאמעלבָארּפ רעשידיי

 עקיזָאד סָאד ,ןגרָאמ רעזדנוא עגונב עגארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןבעגעג קלָאפ םעד

 רעשינָאקַאל ןייז טימ טָאה ,סעצָארּפ-סופיירד ןופ געט ערעטצניפ יד ןיא ןענַאטשנַא ,קרעוו

 .ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיװ דנעב ליפ יוו ,רעקרַאטש ליפ זדנוא וצ טדערעג ךַארּפש

 ...רָאוו רעד ףיוא םולח א ןרָאװעג ?דנַאלײנטלַא , זיא ,תוחומ עגנוי ךס א רַאפ ןוא

 ןקיזָאד םעד ןופ בייהנָא ןיא ןיוש לייוו .טירש עטשרע ןעוועג ןענעז ץלַא סָאד רָאנ

 ןיא ןריזינַאגרָא ךיז ןזומ רימ זַא ,סנטשרע :םינינע ייווצ ןרָאװעג רָאלק ןענעז ,געוו

 לייו ,ןעמַאזוצ ןעמ זומ ןענרעל זַא ;"הצובק, ַא ןיא -- רעטעפש ,"ךעלזיירק. .ג .ַא

 טעוו סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןא ןפאש -- סנטייווצ .ןָאטּפױא טשינרָאג ןעמ טעוו תודיחיב

 .ןבַאגפיוא עלַא יד ןליפרעד וצ לגוסמ ןייז

 ןַא ןטלַאה סרערעל יד רָאנ .עיזַאנמיג רעד ןיא ךיז ןדנירג ךעלזיירק עטשרע יד

 ענעי טימ זיא רעגרע .עיצַאריּפסנָאק ןופ םיללכ עלַא ןטיהּפָא ןפרַאד רימ ןוא גיוא

 : תורצ עשידיי עלַא ףיוא רעפטנע ןייא ןבָאה עכלעוו ,ערעזדנוא ןטנעדוטס ןוא רעליש

 ןעמענוצ טשינ זדנוא ליוו קלָאפ םוש ןייק זַא ,ןעגנורעלקפיוא ערעזדנוא .עיצַאלימיסַא

 ,רענייא :ןרעגַאל ייווצ ןיא ךיז ןלייטעצ ןטנעדוטס עטרידנומ יד .טשינ ןפלעה -- ךיז וצ
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 ןוא ןסַאפנײרַא ךיז ליוו רעכלעוו ,רעטייווצ רעד ;קלָאפ םענעגייא םוצ טיצ רעכלעוו

 טירש עטשרע יד ייב דלַאב רימ ןענעז םורַא ױזַא .קלָאפ ןשיליופ ןטימ ןבעלנייא

 .םירבח עשירָאטַאלימיסַא יד ןוא לוש יד : תוחוכ ייווצ טימ ףמַאק ןיא ןרָאװעג טלעטשעג

 ערעזדנוא רַאפ .ןבעל ןשידיי ןיא טלַאהנָא ןוא טלַאהניא םעיינ א טכוזעג ןבָאה רימ

 ןייש ױזַא טָאה ץרפ שובייל קחצי ןכלעוו ,סַאג ןופ דיי רעטושפ רעד ןענַאטשעג זיא ןגיוא

 ןשידיי םענופ טימעג ןוא ןצרַאה םוצ טדערעג טָאה רעבוב ןיטרַאמ ךיוא .טרעדלישעג

 ןבָאה רימ ןכלעוו ,שטנעמ ןשידיי םעד טקעלּפטנַא זדנוא ןבָאה רעכיב ענייז .ןכעלטנגוי

 ענייז ןופ םענייא ןיא סױרַא טגנערב רעבוב ןעמעוו ,"עדוי רעדנעגניז רעד, -- טכוזעג

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ענרָאט ןיא הביבס רעזדנוא ןיא .קרעוו

 -נוא -ךיירטסע רעשיגרובסבַאה רעד ןופ ץניוװָארּפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא עכלעוו ,עיצילַאג

 -לעב ,רחוס םעד -- דיי ןטושפ םענעי טָא ןענופעג רימ ןבָאה ,עיכרַאנָאמ רעשירַאג

 ןוא טָאג וצ טעב רעכלעוו ,דיסח ןוא טנעגילעטניא ,ןטנרעלעג ,רעטעברַא ,הכאלמ

 יד הרות-תחמש ןיא ןכוזַאב וצ ןגיווואב זדנוא טָאה סָאד .תווצמ ג"ירת יד ּפַא טיה

 ,טלַאהניא טימ לופ ,טלעוו עיינ ַא ןקעלפטנַא ןוא ןיבר א ןופ לביטש ַא רעדָא ,לוש

 יוזא .טנַאקַאבמוא זדנוא רַאפ ןעוועג טציא זיב זיא סָאװ ,רעגייטש ןשידיי ןוא תובהלתה

 רעשידיי ןוא טפאשנסיוו רעשידיי ןופ ןגעוו עקיטכיל יד טקעדטנַא רימ ןבָאה םורא

 רַאפ רָאנ טשינ .קלָאפ רעודנוא ןגעוו רערעמ סָאװ ןסיוו טלָאװעג ןבָאה רימ .עטכישעג

 .ןרעטנענרעד זדנוא וצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,טנגוי רענעי רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיז

 עכלעוו םורַא ,ןדלעה ןענופעגסיוא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רימ ןבָאה ױזַא

 ירַאפ ,טנעָאנ ןרָאװעג ןענעז םיבוט-םוי עשידיי יד .סעדנעגעל ןבעוו טנעקעג טָאה'מ

 ךעלטכיל-הכונח יד טזָאלעגרעביא ךיוא ןבָאה קורדנייא ןכעלסעגראפמוא ןַא .ךעליונעטש

 .רעייבכמ עשידלעה יד ןופ ץלָאטש טימ טליפעגנָא ךיז ןבָאה רעצרעה ערעזדנוא ןוא

 -פיגע רעד ןופ ןײגסױרַא סָאד ,טייהיירפ ןופ לָאבמיס ןוא בוט-םוי רעד -- חספ רעדָא

 .יירעפאלקש רעשיט

 רעשידיי רעד ןופ בור רעד .םידיחי רָאּפ א ,טרעדנוזעגּפָא ןעוועג טשינ ןענעז רימ

 ברע ,ןרָאי יד ןיא טָאה ױזַא .רימ יו טכַארטעג יונעג טָאה הפוקת רענעי ןיא טנגוי

 יוזא זיא רעכלעוו ,דיי פיט רעיינ א טרימרָאפסױא ךיז המחלמיטלעוו רעטשרע רעד

 ןפיוא ןלַאפעג) ןאמרעקוצ טעָאּפ ןיכעשטישידיי ןופ דיל םעניא ןרָאװעג טרעדלישעג ןייש

 ,"ןייז רעייבכמ ןעללָאװ ריוו, : (רענלעז רעשיכיירטסע סלַא טנָארכ

 יד טנפעעג זדנוא טלָאװ שיאערבעה רָאנ .ךַארּפש יד ...זיולב זדנוא טָאה טלעפעג

 רענעי ןיא טָאה עכלעוו ,ךארפש עשידיי יד .רוטלוק רעשידיי רעטלַא רעזדנוא וצ ןלַאװק

 טרַאװרעד ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןבעג טנעקעג טשינ טָאה ,טלקיװטנַא ךיז קרַאטש טייצ

 רעד ןשיווצ .עבַאגפיוא ערעווש א ןעוועג זיא סָאד .ך"נת ןופ ךארפש יד ,תירבע ןופ

 געוו םעד ןענופעג -- דנַאל דמערפ א ןיא ,ךַארפש ןוא רוטַארעטיל ,רוטלוק רעשיליופ
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 עלעיצעפס ףיוא שיאערבעה ןענרעל ןביוהעגנָא וויסנעטניא ןעמ טָאה .ןושל םענעגייא םוצ

 .ןענרעלוצסיוא ךיז ןעגנולעג זיא ךס ןייק טשינ רעבָא ,ןסרוק
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 רעד ןופ גנולקיווטנַא ןוא גנואייטשטנַא רעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא טציא

 ןרָאװעג זיא עכלעוו ,"ריעצה רמושה, -- רעטעפש ,"רמושה, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידיי

 זדנוא ןופ ךס ַא .עיצילַאג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא גנוגעוואב עלַארטנעצ יד

 רעד ןיא .םיטילפ סלַא ןיוו ןיא ןענופעג ךיז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןבָאה

 רעדניק יד ראפ לוש עשיליופ עלעיצעפס א טריטסיזקע טָאה ךיירטסע ןופ טַָאטשטפיוה

 .רעדניק עשידיי רקיע רעד טרָאד ןבָאה טנרעלעג רָאנ ,םיטילפ יד ןופ

 ,עיצַאזינַאגרָא-ןטיוקס עשידיי א ןעוועג ןיוו ןיא זיא ,גירק ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ךָאנ

 -ליבטסבלעז עשידיי טריטסיזקע טרָאד ןבָאה קיטייצכיילג .ץישָאוו ר"ד ךרוד טריפעגנָא

 עדייב יוו ױזַא .עיצילַאג ןופ ךעלזיירק עשיטנעדוטס יד ןופ ךשמה א יוו ,ךעלזיירקדגנוד

 טייקיטעט רעייז טריפעג ןבָאה -- ךעלזיירק יד ןופ ןוא עשיטיוקס יד -- ןעגנוגעוואב

 ןטימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענעז עדייב ןוא סרעליש ןוא ןטנעדוטס עשידיי יד ןשיווצ

 -געוו סנעמעוו ,עיצַאזינַאגרָא ןייא ןיא טקינייארַאפ ךיז ןעמ טָאה -- טסייג ןלַאנָאיצַאנ

 יי
 0 א
2 2 

 יי

 1918 תנשב בונרטב "ריעצה רמושה, לש הגהנהה

 1918 רָאי ןיא ענרָאט ןיא "ריעצה רמושה,, ןופ גנוטייל יד

 היח) ןַאימרוא המיס ,יקסנַאמוא םירמ ,ןַאמ ריאמ ,רנפא הנח :(סקניל ןופ ןציז) לאמשמ םיבשוי

 טרַאהלעגנע קענַאמ ,(לארשיב

 ,רעצנאלפ קעלוט ,םָארטשרעואז םירפא ,ץרַאװש ילתפנ :(סקניל ןופ ןעייטש) לאמשמ םידמוע

 (1966 לארשיב רטפנ) ךָאלב באז ,(לארשיב יח) סירפ קעלַאק ,גרבנעטור ַאלָאל
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 1918 תנשב בונרטב "ריעצה רמושה, ירבח תצובק

 1918 רָאי ןיא ענרָאט ןיא "ריעצה רמושה, ןופ םירבח עפורג א

 רעבאה םייח ,ראלק ןָאעל :(סטכער ןופ) ןימימ (ןציז ןטנוא) הטמל םיבשוי

 ,ץרַאווש ילתפנ ,טייוו בקעי ,(ןודנולב אפור םויה) ןיטשדנַאוו בקעי :(סטכער ןופ ןציז) ןימימ םיבשוי

 בקעי ,לייורעטסא לאירבג :(סטכער ןופ ןעייטש) ןימימ םידמוע -- ,רעלסניא ,רעלדנעה ףסוי

 לגַאנש ,(לארשיב סדנהמ םויה) ףפמַאק ןָאעל ,רעבאה ןתנ ,(לארשיב אפור םויה) ץלוהפאלק

 (לארשיב יח) גרבדלוג ןמלק ,רצילַאג ,(לארשיב יח) ולינרוק ףסוי ,(--) ,(לארשיב יח) קעדערפ

 רַאפ ,ץושסבלעז רַאפ -- "רמושה , רעקידלארשי-ץרא רעד ןעוועג זיא רעטסומ ןוא רעזייוו

 ,סנגעמרַאפ ןוא רעדלעפ עשידיי ,סנבעל עשידיי ןטיהּפָא

 ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט עוויסנעטניא ןא טריפעג טָאה "רמושה,,  רעניוו רעד

 רַאפ דוסי רעד ןרָאװעג רעטעפש זיא סָאװ ,גניטיוקס ןוא גנודליבטסבלעז ,גנויצרעד

 ןיוש ,המחלמ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,עיצילַאג ןיא "ריעצה רמושה, ןופ טייקיטעט רעד

 עכעלטע טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ענרָאט ןייק .טייקיגנעהפַאמוא סנליופ ןופ ןרָאי יד ןיא

 -נירגעג ָאד ןבָאה ייז .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי

 רעניוו ןופ טנעדוטס ,ןַאמ ריאמ ןענַאטשעג זיא'ס ןכלעוו ןופ שארב ,"רמושה, םעד טעד

 ןעניוועג סָאד .לַאקָאל ַא ןָא ,רענעדיישאב א ןעוועג זיא בייהנָא רעד .םוקינכעטילַאּפ

 ךס א טגָאמרַאפ רימ ןבָאה רַאפרעד .רעווש רעייז ןעגנַאגעגוצ זיא עכעלטנגוי עיינ

 ןופ עטכישעג יד יונעג ןרעדליש וצ טרָא סָאד זיא אד טשינ .ןרָאי עגנוי ןוא םזַאיזוטנע

 : ןבעגרעביא ָאי ךיא לעוו םיטרפ עכעלטע רעבָא .ןק ןשירמוש םעד ענרָאט ןיא ןפַאש

 ןטנעדוטס זיולב טרעהעג גנואייטשטנַא ןייז ןופ בייהנָא ןיא ןבָאה "רמושה,, םוצ
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 עיצאזינַאגרַא רעד ןופ ןעמַאר יד טרעלעמשרַאּפ סיורָאפ ןופ טָאה סָאד .רעליש ןוא
 עקיזָאד יד ןרעטיירבוצסיוא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .עכעלטנגוי זיירק ןטמיטשַאב ַא רַאפ רָאנ

 ןעוועג ןענעז ןטאטלוזער יד .רעטעברַא עכעלטנגוי גנוגעווַאב רעד רַאּפ ןריברעוו ןוא םַאר
 ןקיש וצ עכעלטנגוי עכלעזַא עכעלטע ןעוועג הכוז רימ ןבָאה רָאי עכעלטע ךָאנ .עטוג

 שינעעשעג עקיטכיוו עטייווצ יד .ענרָאט ןופ םיצולח עטשרע סלַא ,לארשייץרא ןייק

 ."ןשזעצרַאה, יד ,טנגוי-ןטיוקס רעשיליופ רעד טימ ןטקַאטנָאק ןלעטשנייא סָאד ןעוועג זיא

 רענעעזעגנָא רעקידרעטעפש ,שָאקלָאשט םַאדַא זדנוא טָאה גנודניברַאפ רעד ןיא ןפלָאהעג

 .(.ס .ּפ .ּפ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליופ רעד ןופ רעריפ

 -כרודַא ןרידנומ ןיא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןעוו ,גָאט רעד זיא ךעלסעגרַאפמוא

 ,ענרָאט ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .ןסַאג רענרָאט יד רעביא טרישרַאמ

 עטסקיטכיוו יד רעביא ןעגנַאגעג ,ןרידנומ ןיא ,עכעלטנגוי עטריזינַאגרָא עשידיי ןענעז

 ,םירמוש קילדנעצ עכעלטע יד ןטײלגַאב ,לַאזקָאװ ןזיב ַאקסווָאקַארק רעד ןופ -- ןסַאג

 ןבעל ,ענשזיוודענראט ןיא רַאפנעמַאזוצ םוצ עיצאגעלעד סלַא ןרָאפעג ןענעז עכלעוו

 ,קערוט

 בונרטב "ריעצה רמושה, תורבח תצובק
 1919 תנשב

 הליצ ,טסייל ַאלול :לאמשמ תובשוי

 הנח סירפ ,םורטשרעואז
 דנעטור ,הרופצ סירפ : לאמשמ תודמוע
 (לארשיב םויה) הלס רנדַאל ,ַאלול גרב
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 ענרָאט ןיא ןפורג "ריעצה רמושה, יד ןופ רעריפנָא בונרטב "ריעצה רמושה , לש תוצובק ישאר
 ,(אקירעמַאב אפור םויה) סייוו קעלימ ,טרַאהלעגנע קענַאמ :(סקניל ןופ ןציז) לאמשמ םיבשוי

 (-כ ןַאמ ריאמ ,ןאמצרעה םייח
 ,(לארשיב תומהב אפור םויה) סירפ קעלַאק ,ץרַאװש ילתפנ :(סקניל ןופ ןעייטש) לאמשמ םידמוע
 קעלוט רעצנַאלפ ,(לארשיב תומהב אפור) ץלוהמורק דרַאנרעב ,ןייטשדנַאוו רדנַאסקעלַא ,ךולב באז

 ךס א ןעוועג זיא ,גנוגעוואב רעדעווטעי ןופ בייהנָא ןיא רעגייטש רעד ייוו

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי א ןופ תוהמ ןוא ףירגאב רעד -- לא םדוק .ןזייל וצ ןעמעלבָארּפ

 רעד רעכיג ןכָארפשטנַא טָאה זדנוא ןופ לייט ןסיורג ַא .ןבַאגפיוא ןוא ןליצ ,םַאר ריא

 עכעלטפַאשנדייל ךס א ."לעגָאפ-רעדנַאװ רעד, גנוגעווַאב-טנגוי רעשטייד רעד ןופ געוו

 ןענעז סָאד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ ףראד ייברעד .ןרָאװעג טריפעג ןענעז סעיסוקסיד

 ,עיצאראלקעד-רופלאב רעד ןופ ןוא עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןופ ןרָאי יד ןעוועג

 סמלעהליוו רעזייק ןוא עירעפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ ךיז ןלאפעצ םענופ

 ,ןשינעעשעג עלַא יד ןופ ךָאק עמַאס ןיא .טייקיגנעהפַאמוא סנליופ ןופ ןוא דנַאלשטיײד

 ןטיירג :עבַאגפיוא רעלַארטנעצ א ראפ ןרָאװעג טלעטשעגקעווא טנגוי רעזדנוא זיא

 ןרָאװעג ןפַאשעג ענרָאט ןיא זיא קעווצ םעד ראפ .לארשייץרא ראפ ןערדאק עשיצולח

 טנגוי רעזדנוא ןטיירגוצ ידכ ,רעטיג יד ןופ םענייא ןיא םרַאפ עכעלטפַאשטריוודנַאל ַא

 .טעברַא-דרע וצ

 טימ ךעלגניי הצובק ןייא ןיא ןעיצרעד ױזַא יוו .ןעמעלבָארּפ ערעדנַא ךיוא ןעוועג

 יּפָא ןרָאװעג גנאל ןופ זיא ,סעפורג ערעדנוזַאב ןופ קנַאדעג רעד .ןעמַאזוצ ךעלדיימ

 .ןפרָאװעג
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 .טנגוי רעשידיי רענרָאט רעד ןשיווצ עיצַאזינַאגרָא עיינ יד ןרָאוועג ףייר זיא ױזַא

 זייווכעלסיב .סַאג רעשידיי רעד ףיוא עקיצנייא יד ןעוועג טשינ יז זיא ,תמאה ןעמל

 עזעיגילער יד ךיוא ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענעדישרַאפ ןפאש ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה

 -ָאיצַאזינַאגרָא עקיסַאּפ יד ןענופעג ,ןגעוו עריא טימ ןוא רעגייטש ריא ףיוא טָאה טנגוי

 .רוד ןרעטלע ןופ רעטסומ ןפיוא ךיז טציטשעג רקיע רעד רָאנ ,סַאר עלענ

 ןבילבעג טשינ ,רעמ טשינ טריטסיזקע ענרָאט עשידיי יד .ןרָאי רעבירָאפ ןענעז סע

 טעוו סע גנַאל ךָאנ יוו טסייוו רעוו ןוא -- רעזייה ,סעיצוטיטסניא עריא ןופ רכז ןייק

 -- טָאטש רעד ןיא לָאמַא ןבעל ןשידיי ןופ ןמיס רענעבילברַאפ קיצנייא רעד ןריטסיזקע

 ןבָאה רימ עכלעוו ,ןרָאי ענעי ןוכ ןעגנורענירעד זיולב ןענעז ןבילבעג .תורבקה-תיב רעד

 טשינ רעבָא .געוו ןייז קעווא ךיז זיא רעדעי .ענרָאט קידנזָאלרַאפ ,ךיז טימ ןעמונעגטימ

 -ןוא-םערוטש,, רענעי ןריסערעטניא ןעמעוו טעוו : קנאדעג א חומ ןיא טרעבגע לָאמ ןייא

 עריא ,ןלאעדיא ןוא ןעגנובערטש עריא ,טנגוי רעשידיי רענרָאט רעד ןופ "דָאירעּפיגנַארד

 ינָא יד ןופ רוד רעד ,רוד רעזדנוא ןעוו ,געט עקידבוטדםוי עריא ,ןבעל ךעלגעטיגָאט

 ..!? עקידעבעל יד ןשיווצ ןייז טשינ רערעמ ןיוש טעוו ,רעזייווגעוו ןוא רעגנַאפ
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 ק נ י מ

 בונרטב ''ריעצה רמושה,, ןקב

 תועשב םג התמה ,בונרטב "הרורב הפש, ירבעה רפסה תיב לש הלודגה רצחה

 .רפסה תיב ידימלת' הלא ויה אל .םיידוהי רעונו םידלי לש בר ןומה ברע תונפל לש

 ךותל ךשמ ,םימסק חוכב רשא אוהו ירמושה ןקה ןכש רצחה לש םירבעמהמ דחאב

 לש ינועה ירברפמ .ריעה ירוזא לכמ תוריעצהו םיריעצה בטימ תא םינטקה וירדח

 קר םהמ ,תובוחרהמ ,תידוהיו תירצונ היסולכוא-יברועמ םיעבורהמ ,םידוהיה םיעבורה

 -- רוגל םהב וזיעה םידימא םיללובתמ קר יכ -- תוידוהיה תוחפשמה רפסמ היה טעומ

 .בונרט ריע לש תידוהיה היסולכואל רשא תודמעמו תובכשה לכ לש תונבו םינב ואב

 בוחרה לא העיגה ,םיידיה תבחר רצחה תומוח ןיבמ הצרפ תקסופ יתלב הימה

 .ינש דצמ ,היריעה דרשמ ןתסובו תוריזנה ןג לאו דחא דצמ ןכשה

 תוריקל תחתמ ,ןקה ילתכ ךותבו .םביבס לוכה ודיערה ,תירבע הריש ,החמש ,קוחצ

 םיעלובה ,םיכינחה-םירמושה םיבישקמו םיכורד ובשי ץראה ףונ תונומתב םיטשוקמה

 .טעמב קר םהמ םירגובה ,םהיכנחמ ירבד תא אמצב

 היצילג יבחר לכב םירזופמה ,ול םימודה תואמ וא תורשעכ ,יסופיט ירמוש ןק

 .בונרטב "ריעצה רמושה, תעונת ןק היה -- הנש 30 ינפל ןילופו

 1922 תנשב םירגובה םע בונרטב "ריעצה רמושה, ןקב םיריעצ דודג

 (לארשיב טפוש םויה) ץלוהּפַאלק השמ ,רומראמ ,רמוז .י ,בישזג : לאמשמ םיבשוי

 טכינעגרוב ,(לארשיב אפור םויה) רעלדנעה והיעשי ,רזייפש בקעי ,רלעה לאומש : לאמשמ םידמוע
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 םירחוס ינב ,םיריעז הכאלמ ילעב ידלי ,םילעופ ינב ,ןקל םיאב ויה רשע ליגמ

 ידוהיה םעה יספא לכמ -- תללובתמ תיעוצקמ היצנגילטניא ידלי ,םידוהי םינוונחו

 תושדחתה הזעמלו ןוזחל וכפהלו םייקב דרמה תריוא תא םכותל גופסל ואב ,הלוגב

 .השדח-הקיתעה תדלומה תמדא לע

 בטימ תא םיריעצה ויח ,(םידודג) תולודגו תונטק תויכוניח תוצובקב םינגרואמ

 ,םיידמעמו םיימואל םיכרע תיינקה ,הרבחהו טרפה יטבל .תויתרבחהו תוישיאה םהיתויווח

 תרישע המקרל ויה -- לארשי"ץראב השענה םע ינויערהו ישגרה רשקה תקמעה

 .םיבר וגראנו וגרע הילא ,םינווג

 דליה לש ותומד הטלבתה -- םהל הצוחמ ,רתוי ןוכנ וא הלא םיריעצ ןיב ךא

 קוחצ םע ,תויכייח םייניע לעב .תוצובקה תחאל ופוריצ ליבשב היה ידמ ךר רשא ,טקה

 לוכב היה ,זילעה בבושה * קלוש ,םלוכ לש בוהאל אוה היה ,םייתפשה לע דימתמ

 ולכי אל ,םיבר םיקחשמ דועו ,"תספות,, ,''גייד,, ,"עונבנז, ,"תופקהה, קחשמ .וב לכו

 תונחמבו םילויטב ,החמשו דעומ ימיב ,םידודגהו ןקה ידקפימב .וידעלב םייקתהל

 ,םלוכ לש הבהאה לג לע אשינ .ומוקמ םעפ ףא רדענ אל ,הביבסה ירהו תושרוחב

 .ןקב ירמושה ףונהמ קלחל קלוש ךפה

 ןיב רשא ,ריעב העודיה הדעסמה לעב לש ןב ,אוה .ןקל עיגה ךיא רוכזא אל

 הריעצה ושפנ ימינב שיגרה -- םירצונה םיהובגה תושרה ידיקפ ןיבמ םיבר ,הירקבמ

 .ומעו ותחפשמ בצמ תא

 היהו גפסנ ,תירמושה הריוהמ וכות לא גפוס .דלי ותויהב דוע ,ןקב עיפוה ךכו

 .ןנערהו ססותה יווהה לש דרפנ יתלב קלחל

 ,םילויט םזוי. תיתרבחה היווחה דקומל ףפוה ותצובק ךותב אוהו םינש המכ ורבע

 .וליג ינב ןיב תססות תוישיאל היה -- ןקהו דודגה ןולע ךרוע ,הרבח-תוביסמ ,תועסמ

 עגמה תבחרהל ףאוש אוהו הברה ותונריע תא םיקפסמ םניא ודודגו ותצובק רבכו

 םזוי ,םירחאה םינקהמ םירמוש םיחא םע ויתושיגפבו ץיקה תובשומב .תוירבה םע

 קר יד אלו .ץוביק הווהת דיתעב רשא ,תילילג-ןיב הבכש תמקה לש ןויערה תא אוה

 תא השעמל דסיימו תורחאה םירעב רקבמ אוה ,םירשקה תא רשוקה אוה ,המזויב

 .שדחה ץוביקה

 היסנמגה ידימלת לש הצובק שארכ הליחת .םיריעצה ויכינח והוריכה םג ךכו

 .תינתלעפה וחורמ םלוכ לע אוה הרשמ -- דודגה שארכ המ ןמז רחאלו תירבעה

 לכ .תואיל תעדוי הניא רשא ותלוכי בטימב אוה דמוע ,תאזה תיכוניחה הכרעמב

 וקלחל םיכפוה םילודגהו םינטקה םהישעמ לכ ,םתונינעתה חטש לכ ,ויכינח יגיגה

 לכ .ויכינח י"ע אוה ץרענש אלפ ןיאו .בוהאהו בהואה ךנחמה לש וייח עטקל ,אוה

 .(תכרעמה) לטכַאוו *
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 ל"ז לטכַאװ קלוש

 יכדרמ די ץוביקב

 יתלב עגמב קפתסמ וניא אוה .רובעיילב קוחל ותעד לכ ,שדוקל תכפוה ,ותרימא

 תוחישל בר ןמז שידקמ אוה -- םהייח יאנת תא םג רקוח אוה .ויריעצ םע יעצמא

 ולעפמל םירוהה תדהא תא שוכרל ליבשב ,םאצומ תא תעדל ליבשב ,םהירוה םע

 שבוכה ריעצה לא םיסחיתמ הכרעהב רשא ,ויכינח ירומל ומש םג עיגמ ךכ .יכוניחה

 .םהידימלת תובל

 ןנשמ היה -- "םיבייח ונא םג ,תעדל, .תטלחומה "רשגה תפירש, עבות וניא אוה

 הדמתה שרוד אוה .רפסה תיב ילתכב רשא ידומילה רטשמל םידרמתמה ינזאב דימת

 .םידומילה ךרעב םילזלזמב רעוגו יניצר דומילו

 ,שדח רפס לכ רחא ףדורה ומצעב אוה .רפסה תיב תועידיב קפתסמ וניא אוה

 תידוהיה תוירוביצב השענה .ונממ םיריעצה לש תעדהו תוניינעתהה יקפוא ביחרמ

 .םירחא םג תיטילופה ותונריעב אוה קבדמו ,בטיה ול ריהנ ,הנידמבו ריעב תירצונהו

 תורעיב .ול םיארוק ,תודשה-יבחרמ .םיריעצה תובל תא שוכרל הזב יד אלש עדוי אוה

 תישיאה המגודה תא ןתונה הפוצו יאטרופסכ ,יכוניחה והשעמב אוה ךישממ םירהבו

 .ויכינח לש םייפוא שוביגל

 ירה) םידיקסבו םירטטל ,םיכשוממ תועסמל ויער תרבחב אוה אצוי ,יונפ ונמז תעו

 .ותמגוד ןיאש רזע-יחאו ךמס-יחאכ הלגתמו (ןילופ

 .היצילג הלוגב בונרטב ירמושה ןקב ויתרכה ךכ

 הפיסוה ,תרגובה תוישעמהו תוירחאה ןח -- ץוביקב ,ץראב ויתשגפ תינש רשאכו

 .ותוישיא תקמעהל

 ,המישגמה תירמושה העונתה לש ןמאנ ןבל דימת היה ,םירגובה" םיריעצה לע בוהא

 ! ךורב ורכז יהי .וייח תא בירקה הידיקפת יולימבו רציו יח הנעמלש

97 



 % ןאמייה ףסיי

 תונורכז עניימ ןופ

 העובש א ראפ

 (גנוריסַאּפ רעתמא ןַא טיול)

 ייר א ןופ רבחמ רעד ,ה"ע קַארַא ריאמ 'ר ,ענרָאט ןיא בר רענעברָאטשרַאפ רעד

 ךיוא טנַאקַאב ןעוועג ןסיוו-דומלת ןסיורג ןייז בילוצ זיא רעכלעוו ,םירפס עשידמול

 ןלייצרעד לָאז רע ,ןדערנָא ךיז טזָאלעג לָאמ ןייא טָאה -- ,ןליופ ןופ ןצענערג יד רעסיוא

 .ןבעל ןייז ןופ גנוריסאפ א

 דָארג רע טָאה ,ןרעראפ םיא ןוא ןעמוק ןרעג םיא וצ ןגעלפ סָאוו ,םידימלת ענייז

 רעד ןופ טקנופדנאטש ןופ ,העובש א ןופ תוהמ ןוא גנוטיידַאב רעד ןגעוו טרעלקרעד

 .ןינע םעד ןגעוו רוטארעטיל-דומלת רעכייר

 -רעד א זַא ,טַאהעג ביל טשינ טָאה רעקנעד רעקידוועדיירַאב-קינייוו רעקיזָאד רעד

 ןרעוו ןסירעגרעביא לָאז ,טרידיצעד לענש ױזַא טשינ ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ לגנולייצ

 .רעטרעוו ענייז טרעהעג טייקטרירטנעצנָאק ןיא רימ ןבָאה רעבירעד -- ןגַארפ טימ

 -- ה"ע קַארַא בר רעד טלייצרעד טָאה -- 191..רָאי ןופ גָאט-ילוי ןסייה א ןיא,

 ,שטַאשטוב ןופ ליימ עכעלטע טגיל סָאװ ףרָאד םענופ חלג רעד ןעמוקעג רימ וצ זיא

 ןוא םיא ןשיווצ תקולחמ א ןיא ןדײשטנַא ןטעבעג ךימ ןוא ,ץנעדיזער עקיטלָאמעד ןיימ

 ןיימ ףיוא .ףרָאד ןבלעז םעד ןיא טניווועג טָאה סָאװ רעלדנעה ןשיפרָאד ַא -- דיי ַא

 רע טָאה ,ןעמוקעג רימ וצ דָארג רע זיאס ָאװ רַאפ ,עגארפ רעטרעדנוווראפ לסיב א

 ןייק טשינ טעז רעז ַא ,רעטקַארַאכ ןקידנגערנָא אזַא ןופ זיא ןינע רעד זַא ,טרעפטנעעג

 .געווסיוא ןרעדנַא

 חלג רעד רימ טָאה ,ןינע םעד ןבעגרעביא רימ לָאז רע ןעוועג םיכסמ בָאה'כ ןעוו

 ןיא ןעוועג דיי ןטנָאמרעדנביוא ןטימ רע זיא טייצ רערעגנעל ַא טניז זַא ,טלייצרעד

 טזייוו .גָאט ןקיטכענ ןזיב -- טייקנדירפוצ רעקידנעטשלופ ןייז וצ ,ןעגנואיצַאב-סלדנַאה

 -טפַאשלעזעג ןוא ןקסע ןשיטסינויצ ןלופטסנידרַאפ םעד ,ל"ז ןאמייה ףסוי ןופ תונורכז יד *

 ןרָאװעג טקורדעג ןענעז -- 1937 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רעכלעוו ,ענרָאט ןיא רעוט ןכעל

 טקורדעגרעביא ןיוש זיא ייז ןופ לייט א ןוא "יקסווָאדישז קינדָאגיט, טַאלבנכָאװ רענרָאט םעניא

 ךָאנ ןדיי רענרָאט ןופ ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ךרוד ןבעגעגסיורַא ,"ענרַאט ךוב-רוכזי, םעניא ןרָאװעג

 םענופ תונורכז עקידרעטייוו יד גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא רעביא רימ ןקירד טציא .1954 רָאי ןיא

 קינדָאגיט, ןטנָאמרעד םעד ןיא ןענישרעד ךיוא טייצ רענייז ןענעז סָאוו ,גיהנמ רענרָאט

 | .(.דער) .יקסווָאדישז

98 



 ל"ז ןאמייה ףסוי תבצמ

 טימ ,יורטוצ ןטימ טכיורבסימעג ןפוא ןסואימ א ףיוא טָאה דיי רעד זַא ,סיוא רעבָא

 .ןעקנָאשַאב םיא טָאה רע ןכלעוו

 ,רעטצנעפ ןייז ךרוד חלג רעד טָאה ,ןפָארטעג לָאמ ןייא טשינ טָאה סע יוו ,ןטכענ,

 ןדערוצמורַא םיא טימ ידכ ,דיי םעד ןבעגעג ףור ַא ,ןטרָאג םעניא סיורַא טייג סָאװ

 .גנולטימרַאפ ןייז ןעוועג קיטיינ םיא זיא סע ןכלעוו וצ ,טפעשעג ַא

 ירעד חלג םעד ןעמ טָאה ,דיי ןטימ ךערפשעג םענעגיוצרַאפ לסיב א םעד תעב,

 ,ןָארק 1.000 יצ ןטָאנקנַאב 5 ןיא ןָארק 5.000 טסָאּפ רעד טימ ענעמוקעגנָא יד טגנַאל

 .שיטביירש ןייז ףיוא טגיילעגקעווַא טָאה חלג רעד עכלעוו

 ןיא םיא ףיוא טרַאוו ץעמע זַא ,טגָאזעג חלג םעד ןעמ טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא,

 ןוא ,רעמיצ ןקיאייברעד ןיא קעװַא רע זיא ,דיי םעד קידנקישקעוװַא-.רעמיצ ןקידתונכש

 רעירפ טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,טייצ רעצרוק א ךָאנ ךיז קידנרעקמוא

 .שיטביירש ןפיוא טלעג סָאד טזַאלעג



 .ןדנווושרַאפ זיא טלעג סָאד רעבָא;,

 לעווש יד ןטערטעגרעביא טשינ רענייק טָאה דיי םעד רעסיוא זַא ,יונעג קידנסיוו,

 סָאד קירוצ טרעדַאפעג שירָאגעטַאק ןוא םיא ךָאנ טקישעג ךיילג רע טָאה ,רעמיצ םענופ

 גייווש א ןכאמ רע טעוו ,טפַאשטנַאקַאב רעקיטציאזיב רעד בילוצ זַא ,קידנבעגוצ ,טלעג

 רעכַאווש, א ןיא זיולב טָאה דיי רעד זַא ,טניימ רע לייוו ,לַאפרָאפ ןצנַאג םעד ןגעוו

 ,ערה-רצי םעד ןבעגעגכָאנ "טונימ

 זַא ,טלעטשעגטסעפ טייקשירָאגעטַאק רעצנַאג רעד טימ רעבָא טָאה דיי רעד,

 סע רע ןַאק ,ךיז טײטשרַאפ ,םעד בילוצ ןוא ,טנגייאעגוצ טשינ ךיז רע טָאה טלעג סָאד

 | .ןרעקמוא טשינ

 רע לייוו ,טכירעג םוצ ךיז ןדנעוו וצ םענעגנָא ןעוועג טשינ רעייז זיא חלג םעד,

 קידנסיוו ןוא ,לַאפרָאפ ןצנַאג ןגעוו ןסיוו לָאז טכַאמ ערעכעה ןייז זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה

 עקיטרַא עניימ -- טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה יוזַא -- גנוטכא ןוא דובכ רעסַאוו א טימ

 יד רימ ןבעגרעביא ןצנַאג ןיא טרידיצעד ךיז רע טָאה ,םורַא ךימ ןעלגניר עקיביולגטימ

 .ןינע ןערקירפ םעד ןופ גנוקידיילרעד ןוא גנודיישטנַא

 דוצ רימ ייב לָאז רע םיא קידנטעב ןוא ,ןגָאזּפָא השקב ןייז טנָאקעג טשינ בָאה'כ

 טניווועג טָאה רעכלעוו ,דיי ןטנַאקַאב רימ םעד וצ טקישעג ךיילג ךיא בָאה ,ןטרַאװ

 -ַאפעג ךיא בָאה ,ןינע םעד םיא קידנלעטשרָאפ ןוא ,שטאשטוב ןופ רטעמָאליק עכעלטע

 גונעג רימ ראפ ךיוא םעד ןקידעלרעד קידלַאב א לעוטנעווע ,גנורעלקפיוא ןא טרעד

 .טנעדיצניא ןערקירפ

 טלעג סאד טָאה רע זַא טהנעטעג טײקנסָאלשטנַא ַאזַא טימ טָאה רעבָא דיי רעד,

 ןייז ןגעוו טרעכיזראפ ךעלטפַאשנדייל ןנא סייה יוזא טושפ טָאה רע ,ןעמונעג טשינ

 ןופ טייקיטכיר רעד עגונב דשח ןיימ ןיא ןבעגעג לקַאוו א ךיז בָאה ךיא זַא ,דלושמוא

 .הרשפ א טימ ןינע םעד ןקידעלרעד וצ קיטיינ ראפ ןטלַאהעג ןוא עגַאלקנָא סחלג

 עיסנעטערפ ןייז טרענעלקרַאפ חלג רעד טָאה ,ןעגנולדנאהראפ עגנַאל גונעג ךָאנ,

 -- ,ןָארק 2.000 ןלָאצַאב וצ ןסָאלשַאב ךעלדנע טָאה דיי רעד ןוא -- ,ןָארק 4.000 ףיוא

 .העובש ַא ןבעגּפָא ןזומ רע טעוו ךעלניישראוו זַא ,רעירפ רימ ןופ קידנרעה

 3.000 ןופ עמוס רעד טימ ןענעגונגַאב ךיז טלָאװעג ןיוש חלג רעד טָאה ףוס םוצ,

 ,רעמ ןבעג טשינ ןפוא םושב טעוו רע זַא ,טרעלקרעד רעבָא טָאה דיי רעד ןעוו .ןָארק

 ,שרעדנַא סעּפע רעביא טשינ רימ טביילב סע זַא ,טרעלקרעד שירָאגעטַאק םיא ךיא בָאה

 .ןינע םענופ גנאגסיוא םעד ןדיישטנַא טעוו סָאוו ,העובש א םיא ףיוא ןגיילפיורַא יוו

 -אב םוצ טייצ געט עכעלטע דיי םעד ךיא ביג ,ןעשעג טעוו סָאד רעבָא רעדייא,

 ,ןטפירשרָאפ עקידנטכילפרַאפ זדנוא יד טיול ,ןטכארט

 ןוא גנַאווצ א רעטנוא העובש א ןבעגפַא סָאד ןדיימראפ וצ ליצ א ראפ טָאה סאד,

 .טירש ןקיטכיוו ַאזַא ןופ גנוטכַארטַאב רעטפַאהנסיוועג ןוא רעקידרעירפ א ןָא
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 -עװנָא רעד ןיא ,לושדטפיוה רעד ןיא ןרעוו ןבעגעגּפָא טפרַאדעג טָאה העובש יד,

 טָאה רעבעגּפָאהעובש רעד ןוא ,הליהק רעשידיי רעצנַאג ךעלגעמ רעד ןופ טייהנז

 .םיכירכת ןיא ןוא תילט ןיא ןָאטעגנָא ןייז טפרַאדעג

 זַא ,טרעלקרעד ןוא ןרָאװעג ךיילב זיא ,רעטרעוו עניימ קידנרעהרעד ,דיי רעד,

 ךאנרעד ןעמ טָאה םעד ןגעוו ןוא ,העובש א ןבעגּפָא טעוו רע יצ ןגָאז רע טעוו ןגרָאמ

 .חלג םעד ןבעג ןסיוו וצ טפרַאדַאב

 ןוא רעטהגאדרַאפ ַא רעייז דיי רעבלעז רעד ןעמוקעג זיא ירפ רעד ןיא סנגרַאמוצ,
 .ןרעווש וצ טיירג זיא רע זַא ,טרעלקרעד רעטרעוו עקידרעטיצ טימ ןוא רעקירעיורט

 רעטסנעָאנ רעד ןיא זַא ,טרעלקרעד םיא ךיא בָאה רעטרעוו ענייז ןופ טרירעג ףיט,

 .העובש יד ןגיילפָא רַאפ גָאט א ןעמיטשַאב ךיא לעוו טייצ

 ךעלצנעג ןוא רעטשימעצ ַא ,חלג רעד רימ וצ ןעמוקעג זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא,

 ,העובש ןייק דיי םענופ טשינ ןיוש טגנַאלרַאפ רע זַא ,טרעלקרעד ןוא רענעמונעגרעביא

 עיפַארַאּפ רעד ןופ רעיופ א .ןרָאװעג ןענופעג טלעג סָאד זיא טייצנשיווצ ןיא לייוו

 ןיא ןענופעג סע טָאה רע ..טלעג םוכס ןצנַאג םעד טגנערבעג סָאװ רָאנ םיא טָאה

 ...עיפַארַאּפ רעד ןבענ לדנטרעג

 -טנַא זיא סָאוו ,טניווגוצ ןטימ רעטצנעפ םענעפַא ןכרוד סיורַא סע זיא אמתסמ,

 םיא טָאה ןעמ ןיהווו ,בוטש רעקידנבענרעד רעד ןיא ןיירא זיא חלג רעד תעב ןענַאטש

 טאהעג קשח רע טָאה הליחתכל זַא ,ןעוועג הדומ ךיז זיא רעיופ רעד .ןפורעג םיצולפ

 ור ןייק ןבעגעג טשינ םיא טָאה ןסיוועג סָאד רעבָא ...ךיז רַאפ ןטלַאהַאב וצ טלעג סָאד

 ןענַאטשעג טציא זיא רעכלעוו ,חלג םעד טלעג סָאד ןבעגוצרעביא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא

 ביוא ,ןענָארק 2.000 ןבעג ןיוש טלָאװעג דיי רעד טָאה סָאװ בילוצ : שינעטער ַא ראפ

 ? ..טלעג סָאד ןעמונעג טשינ טָאה רע

 .טרעטיצעג שממ טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,העובש יד ןדיימוצסיוא ידכ ,ךעלניישרַאּוו,

 ףוס ךיז טָאה ןוא ןענָארק 3.000 ןבעג טלָאװעג טשינ ןיוש רע טָאה סָאװ ראפ רעבָא

 ...? העובש יד ןבעגוצּפָא ןסָאלשטנַא ףוס

 ךיא זַא, -- ה"ע קַארַא בר רעד טלייצרעד רעטייוו טָאה -- "ךיז טיײטשרַאּפ,

 זיא'ס סָאװ ,ץלַא טלייצרעד םיא בָאה ךיא ..דיי םעד רימ וצ ןפור וצ ןליופאב בָאה

 עלא יד ףיוא הבושת א ןבעג לָאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא ןעמוקעגרַאפ טייצנשיווצ ןיא

 .תולאש

 ןזומ טשינ ידכ, :טרעפטנעעג טרירעג ףיט ,דיי רעד טָאה ,הקספה רעצרוק א ךָאנ,

 רעכעלגעמרַאפמוא ןַא ךיא בָאה -- ךרבתי םשה םעד טסיזמוא ןפורנָא טשינ ןוא ןרעווש

 רעד ןיא בָאה ךיא .ןגעמרַאפ ןדײשַאב ןיימ ןרעפּפָא טלָאװעג דיי רעקידנסיוומוא ןוא

 .ןענָארק 2.000 ךרעב טפערטַאב ןגעמרַאפ ןיימ זַא ,טנכערַאב ךעלכעלפרעביוא טייקלענש

 טלַאוועג ךיא בָאה -- ןענָארק 3.000 שזא ןלָאצַאב טפרַאדעג רעבָא בָאה ךיא יוו ,תויה
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 בָאה רעבירעד ןוא ןגעמרַאפ ןיימ ןענעכערַאב ןוא ןצַאשּפָא יונעג ךיז ייב םייה רעד ןיא

 ןיב ךיא וצ ,ןייז עידומ גָאט ןרעדנַא םעד טשרע לעוו ךיא זַא ,טרעלקרעד סָאד ךיא

 .העובש ַא וצ טיירג

 -רעד טשינ דנַאטשוצ רעלעירעטַאמ ןיימ טָאה ,טנכערעגסיוא בָאה ךיא יוו טיול,

 טימ םגה ,טרעלקרעד ךיא בָאה רעבירעד ...ןענָארק 2.000 יוו רעמ ןבעג וצ רימ טביול

 .העובש עטרעדָאפעג יד ןבעגוצּפָא טיירג ןיב ךיא זַא ,ץרָאָה רעווש א

 ןפור טזָאלעג בָאה ךיא ןכלעוו ,חלג רעד ןעוועג טנזעוונָא ךיוא זיא בוטש רעד ןיא,

 ןסירעגרעביא ...טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה עגר א .דיי ןטימ ףערטנעמַאזוצ םעד וצ

 ןענָארק 2.000 שַאט ןייז ןופ ןעמונעגסיורַא רע טָאה רעטרירעג ףיט א ...חלג רעד יז טָאה

 דאב סלַא טלעג סָאד ןעמענוצ לָאז רע ,השקב רעד טימ דיי םעד ןבעגרעביא ייז ןוא

 .ןעוועג םרוג םיא טָאה ,חלג רעד ,רע ןכלעוו ,רעצ ןסיורג ןוא דשח ןרעווש ןרַאפ גנוניול

 ,טרעלקרעד ןוא ןענָארק 2000 יד ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא רעבָא ךיז טָאה דיי רעד,

 סנ יפ לע םיא טָאה סָאװ ,םלוע לש ונובר םעד רע טקנַאד תוליפת עסייה טימ זַא

 .העובש א ןבעגּפָא ןופ טיירפָאב

 העובש רעד טימ לַאפ רעצנַאג רעד זַא ,שטנווו ןייז טקירדגסיוא טָאה חלג רעד,

 .ןרעוו ןגיוושרַאפ לָאז

 דרעד ךיז ךיא בָאה גנַאל טשינ אד .ןדיי ראפ ןָאטעג סטוג ליפ ךָאנרעד טָאה רע,

 .לַאפ םעד ןגעוו טציא טשרע ךיא לייצרעד רַאפרעד -- ,ןברָאטשעג זיא רע זַא ,טסווו

 ".,ךרבתי םשה ןופ ןעמָאנ רעד ןייז טביולעג לָאז

1 

 ש מ ש לג ש רעל

 -עדינ םעד ןפָארטעגנָא ךיא בָאה ,סָאג-ןדיי רעד ךרוד ןעניגאב לָאמ ןייא קידנעייג

 ןרעיוט יד ןיא טּפַאלקעג רעמַאה םענרעצליה ַא טימ טָאה רעכלעוו ,שמש ןלעג ,ןקיר

 ןיא תוליפת-ןגרָאמירפ יד ןטכירּפָא עמורפ יד ןפורעג םורַא יוזא ןוא רעזייה יד ןופ

 ,ןלוש יד

 -לוש א ףיוא ןפָארטעגנָא טשינ ךיז ךיא בָאה גנַאל רעייז ןיוש זַא ,הדומ ךיז ןיב'כ

 ןַאיַאר םעניילק רעייז א רע טָאה רעכיז .טעברַא עטנָאמרעדנביוא יד ןעוט לָאז סָאװ ,שמש

 ןיא ןָאט טשינ סָאד ןָאק רע זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ךָאד זיא סע לייוו ,"ןּפַאלקוצמורַא,

 .ןדיי םוטעמוא טעמכ טציא ןעניווו סע ּווו ,טָאטש רעצנַאג רעד

 ענעי ןופ עיצידַארט רעד טימ ןטלַאהעגנָא סיוא טזייוו טָאה גהנימ רעקיזָאד רעד

 טייצ ךס א ןבָאה טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןוא ָאטעג ןיא טניווועג ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,ןטייצ
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 ןדיי עלַא ןכיירגרעד לָאז טַאקינומָאק ןימ םעד ןופ רעקיצנייא רעד זַא ,ימ עסיורג ןוא

 ,טָאטש רעד ןיא

 ךיז טזומעג תולג ןקירָאיטנזיוטייווצ עּפַאנק רעייז ןיא ןדיי יד ןבָאה םעדרעסיוא

 טשינ ןוא טרירעלָאט זיולב ךעלכעזטפיוה ייז טָאה סָאװ ,הביבס רעד טימ ןענעכער

 רעד וצ עקיביולג ערעייז ןפור ןפוא ןקידלמוט רעמ א ףיוא ןלָאז ייז זַא ,טביולרעד

 .הליפת

 ןופ ןעגנורענירעד טקעוורעד רימ ןיא טָאה שמש ןקידנריטמַא ןטימ שינעגעגַאב יד

 ןּפַאלק סָאד טרעהעג ןטכַאנרַאפ עקידקיטיירפ יד ןיא בָאה ךיא ןעוו ,ןרָאי-לגניי יד

 סע יוו ךיוא יוו רעזייה עשידיי רענרָאט יד ןופ ןרעיוט יד ןיא שמש ןקיטלָאמעד םענופ

 טּפַאלק ןעמ, :רעטרעוו יד ,ליומ וצ ליומ ןופ ךָאנרעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז

 ."ןיירא לוש ןיא

 שיגרענע טָאה ןעמ ,ןטפעשעג ערעייז ןסילש ןביוהעגנָא טפַאהבעל ןבָאה ןדיי יד

 יד טימ ןקיטפעשַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעיורפ יד ,םינוק ענענַארַאפ יד ןבעגעגסיורַא

 ןיא ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי רימ ןוא תורונמ ןוא סרעטכייל יד ןיא עטיירגעגוצ ,טכיל

 סורדרַאפ טימ ןבָאה ,רעזייה יד ראפ ךיז טליפשעג טייצ רעד וצ געט עמערַאוו יד

 | .ןייגרעדנַאנַאפ ךיז טזומעג

 ,רעכױה א -- שמש רעקיזָאד רעד טָאה עיזַאטנַאפ רעשירעדניק רעזדנוא ןיא

 רעכלעוו ,קעובצ א יוו ךיז ןזיוועגסיורַא ,דיי רעכעלָארג ,רעטרעקיוהעגנייא סָאווטע

 רימ ןבָאה רעבירעד .ןרעיוט יד ןיא ןּפַאלק קיטייצירפ ןייז טימ ליפש םעד זדנוא טרעטש

 רַאפ טושפ ןבָאה זדנוא ןופ לייט א ןוא רעמַאה ןייז טשינ ,םיא טשינ טאהעג ביל טשינ

 גנאל טָאה רע ןעוו ,םיארונ םימי יד רַאפ געט יד ןיא סרעדנוזַאב ,טאהעג ארומ םיא

 ןייג ןדיי עקיטכרָאפטָאג יד ןפורעג עמיטשירבק רענעגיוצעגסיוא ןייז טימ ,רָאיַאק רַאפ

 יו ,דרע רעד רעטנוא ןופ יוו ןזיוועגסיוא זדנוא ךיז טָאה לוק ןייז .תוחילס ןטכירּפָא

 רָאה יד טלָאמעד ךיז ןבָאה ךעלגניי זדנוא ןוא םרַאלַא ףיוא טגנילק סָאװ ,קָאלג א

 יד רעטנוא פעק יד ןטלאהַאב רימ ןבָאה לייטנטסרעמ ןוא רעױּפַאק טלעטשעג

 ...סטעברעביא

 סָאװ ,ורמוא ןופ ליפעג ןבירטעגרעביא ןַא זיולב ןעוועג דחפ רעזדנוא ךָאד זיא

 .ןדיי רוד ןרעטלע םעד ךיוא -- טגייצרעביא רעטעפש ךיז בָאה'כ יוו -- טרעבגעעג טָאה

 טזָאלעג ןזָאלב רפוש ןכָאנ ירפ רעד ןיא ךיז טָאה ,לולא שדוח ןצנאג םעד ךשמב

 סָאװ ,גנומיטש עטסנרע עכעלנייוועגרעסיוא ןַא םיללפתמ יד ןופ רעמינפ יד ףיוא ןקרעמ

 .גנוגערפיוא עקרַאטש ,עטקירדעג א ןיא ןרָאװעג טלדנַאווראפ תוחילס ןגָאז ןתעב זיא

 רעכלעוו ,ןטגָאלקעגנָא ןא ןופ בצמ ןשיכיספ םוצ ךעלנע ,גנומיטש א ןעוועג זיא סאד

 -שאר ןשיווצ .טפשמ"טפיוה םיא ראפ ןטמיטשַאב ןרַאפ ןרעוו טלעטשעג ןכיג ןיא ףרַאד

 ןצפיז ןרעה טזָאלעג רעצרעה סנשטנעמ עקיזָאד יד ןופ ךיז ןבָאה רופיכדםוי ןוא הנשה
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 רוּפיכ-םוי ןיא זַא ,ןביולג רעפיט רעד ןעוועג זיא רוקמ רעייז סָאװ ,ןצכערק עליטש ןוא

 הקדצ ןוא הליפת ,הבושת טימ רָאנ זַא ,ןוא ןגארפסנבעל ערעייז ןדיישטנַא ךיז ןלעוו

 | .לרוג ןטכעלש םעד ןדנעוופַא ןענָאק ייז ןלעוו

 םעד ךָאנ רופיכ םוי יאצומ טשרע ...הטרח ןוא רעטיצ ןופ געט ןעוועג ןענעז סָאד

 ,גָאט-טסַאפ רעקילייה רעד טקידנעראפ ךיז טָאה'ס ןעוו ,רפוש םענופ לאש ןשירעיירפַאב

 ,ןביולג םעד טימ רקיע רעד ןוא טומ ןוא גנונעפָאה טימ רעצרעה יד ןרָאװעג לופ ןענעז

 .תוליפת עסייה יד ןרָאװעג טרעהעגסיוא ןענעז סע זַא

 עקיצרַאהפיט ,עטכע ַאזַא ,הבושת טימ עלופ ,רעצרעה עכלעזַא ,ןביולג ןפיט אזָא

 ..ןפערט וצ רעווש טנייה זיא ,טייקמורפ

 ײטנַא ךעלגניי עשידיי יד ןופ זיא סָאד ,ערעזדנוא ןענעז רעטניוו ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 ךיז קידנענָאק טשינ .ףַאלשדרעטניוו א טימ ןפָאלשעגנייא שמש םוצ ןליפעג-עיטַאּפ

 .ןסעגראפ םיא ןָא טייצ רעקיזָאד רעד ןיא רימ ןבָאה ,ףיוה ןפיוא ןליפש

 .זיוה ןראפ ןעיירעליפש ערעזדנוא ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה םירופ ראפ טשרע

 ןלעטשראפ וצ האצמה ןַא ףיוא ןלאפעג זיא ךעלגניי הרבח רערעזדנוא ןופ רענייא

 רעגנַאל ןוא למַארטש א ןיא ןָאטעגנָא ,רעטריקסאמראפ א .שמש ַא רַאפ םירופ ךיז

 טנַאה רעטייווצ רעד ןיא ןוא ןקעטש א ןטלַאהעג טנַאה ןייא ןיא רע טָאה ,עטָאּפַאק

 לָאמ יירד רע טָאה טימרעד ןוא ןטעלטַאק-שיילפ ןּפַאלקוצסױא לרעמעה ןרעצליה א

 .רעיוט ןיא ןבעגעג ּפַאלק א

 ךָאד ןעייג םירופ טכַאנ עטשרע יד -- גנוניוטש ןפורעגסיורַא רע טָאה טשרעמוצ

 רע ןעוו ןוא .רעטכעלעג ןיימעגלַא ןא -- רעבָא ךָאנרעד -- ןיירַא לוש ןיא ןדיי טשינ

 ןייז ןופ ןפָאלעגסױרַא רעטצעל רעד זיא ,שמש ןופ רעיוט ןיא ןבעגעג ּפַאלק ַא טָאה

 טײטשרַאפ ,זיא לגניי סָאד ...הדובע סטָאג ןכַאלסיוא ראפ טָארדעג ןקעטש ןטימ ןוא בוטש

 ,ןפָאלטנַא ,ךיז

 יד ןיא זיא שמש םוצ גנויצַאב עטקיטכערַאבמוא ירמגל ,עכעלטניירפמוא ןיימ

 .ןרָאװעג טרעדנעעג ןרָאי עקידרעטעפש

 רעד זיא ,לוש רעד ןיא טנרעלעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו חספ ברע ןַא םענייא ןיא

 ןַא וצ עטיב א םיא רַאפ ןביירשוצנָא השקב ַא טימ רעטָאפ ןיימ וצ ןעמוקעג שמש

 .בוטדםוי ףיוא ףליה םיא ןלייטרעד ןגעוו טייקכעלנעזרעפ רעכיירסולפנייא

 טייצ עטסרעווש יד, -- טגָאלקַאב ךיז רע טָאה -- סָאד זיא שטנעמ ןעמערַא ןַא ראפ,

 ןיוש ןפָאלש טשינ ךימ ןזָאל חספ ןטיירגוצ ןטימ תוכיישב תואצוה יד ןוא רָאי ןיא

 קיסעמשינטלעהרַאפ ןענעז בוט"םוי ןקיזָאד םעד ףיוא ןבָאגסיוא עניימ .ןכָאוו עכעלטע

 "דיי ןכייר טשינ ביוא ,ןכעלגעמרַאפ א ייב יוו רעסערג

 רעד טָאה ,ןייטשרַאפ סָאד ףראד רע ױזַא יו ,רעטָאפ ןיימ ןופ עגארפ רעד ףיוא

 ןעוועקניט בוט"םוי ףיוא ךיא זומ ,עסיורג א טשינ שטָאכ ,הריד ןיימ, :טרעפטנעעג שמש
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 ןענעז ןרעמיצ ענייז לייו ,טשינ סע ףראד רעכעלגעמרַאפ א -- ןכעלַאקסיוא ןוא

 ןיא יורטש שירפ ןבעג ךיא זומ ,חספ ףיוא .ה .ד ,רָאי ןיא לָאמ ןייא .טעוועלַאמעג

 .ןצארטַאמ טָאה רעכעלגעמראפ א -- קעז-יורטש

 ןיא רעדניק ןופ רעפיצ רעכעלטינשכרוד רעד זיא סָאד -- רעדניק ףניפ עניימ רַאפ,

 ייז לייוו ,ךעלגוצנא ןוא ךעלכיש ןלעטשַאב ךיא זומ -- םייה רעשידיי רעמערָא רעדעי

 .רָאי ץנַאג א ןופ ךשמב סָאד טכאמ רעכעלגעמרַאפ רעד תעב ,ןָאטוצנָא סָאװ טשינ ןבָאה

 ןטלַאהַאב חספ ךָאנ טרעוו סָאװ ,סעפעג קידבוטמוי טָאה דיי רעמורפ רעדעי,

 רעלעט א ןרעוו ןכָארבעצ רָאי ןופ ךשמ ןיא טעוו רימ ייב רעבָא ביוא .םעדיוב ןפיוא

 םייה רעד ןיא טלעפ ,זיא רעגייטש רעד יוו ןוא -- ,ןרעוו הפירט טעוו ּפָאט א רעדָא

 טלָאמעד ןגָאז בייוו ןיימ ךָאד געלפ -- ,ילכ עקידנלעפ יד ןפיוק וצ ףיוא טלעג דימת

 רעלעט ַא גנערב ןוא םעדיוב ןפיוא רָאנ ייג, :בוטש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,דניק םוצ

 םענופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ זַא ,ךיז טייטשראפ .סעפעג ןקידבוט"םוי םענופ לפעט רעדָא

 טשינ טָאה רעכעלגעמרַאפ א -- ןצנַאגרעד ןזיולב ענענַארַאפ יד ןעמ ףרַאד ,בוטיםוי

 .ןבַאגפיוא עקיזָאד יד

 סָאװ, -- טגָאלקַאב ךיז רעטייוו שמש רעד טָאה -- "ךעלגנירעיוא ענרעבליז יד,

 טמַאי-סגנוצעזרַאפ ןיא ךעלנייוועג ךיז ןענופעג ,הנותח רעזדנוא טניז ךָאנ טָאה בייוו ןיימ

 טמעש יורפ עמערָא יד לייוו ,ןפיוקסיוא בוט-םוי ףיוא טפרַאדַאב ייז ךָאד טלָאװ ןעמ ןוא

 טשינ טָאה רעכעלגעמרַאפ א -- ןרעיוא עקידייל טימ ןײרַא לוש ןיא בוט-םוי ןייג וצ ךיז

 .ןבאגסיוא עקיזָאד יד

 ,ןייוו ,רעייא ,תוצמ :יוו ןבַאגסיוא עקיטיינ ערעדנַא ןגעוו טשינ ןיוש דייר ךיא

 ןופ רעבָא ..ןבָאה ךיוא ץלַא סָאד ףרַאד רעכעלגעמראפ ַא זַא ,ךיז טייטשראפ ...שיילפ

 ךיוא ךיא בָאה ,טלַאהעג ןגראק ןיימ רעסיוא !ןעמעלַא םעד ףיוא ןעמ טמענ ןענאוו

 טפָא יוו רעבָא ,תולדבה ףיוקרַאפ ןוא סיוא טעברַא ךיא .תוסנכה עקיטייז עקידכעבענ

 טפיוקרַאפ בייוו ןיימ ..רָאי ץנַאג א ףיוא טעמכ טעייטס קיטש ןייא ? סָאד ןעמ טפיוק

 הרוחס עצנַאג יד טעוו יז ביוא ...סעבָאב רעדָא סעברַא טרַאה ףיוא עטכָאקעגּפָא סַאג ןיא

 רעד ךָאד זיא סָאד ןוא ,טפָא רעייז סנקירביא ךיז טפערט סע סָאװ ,ןפיוקרַאפ טשינ

 ...ונ ...רעדניק עקירעגנוה דימת ערעזדנוא ףיוא סע ןסע ,טסנידרַאפ רעכעלטנגייא

 טעמכ טשינ ךיא ףָאלש ,חספ זיב םירופ ןופ ,רָאי סעדעי זַא ,רעדנּוװ ַא ןעד זיא,

 ?"ןגרָאז ןוא תוגאד יד בילוצ

 ןיימ טליפעגנָא טלָאמעד טָאה השוב ןוא גנורעיודַאב ןופ ליפעג קיטכירפיוא ןַא

 ,ץרַאה

 קנַאדעג ןיא ךיא בָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ סָאװ ,טמעשעג ךיז בָאה ךיא

 .שטנעמ ןעמערָא ןקיזָאד םעד טהלוועַאב
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 .ח .א

 רעטכיד רעשיליופ א טלייצרעד ענרַאט ןשידיי ןגעוו

 דרַאפ ןיא ,ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד ןענעז 1961 רָאי ןיא

 :.ט .א שטיװָאטַאלעיב ןַאי ןופ תונורכז "סַאטירעוו, גַאל

 .(עלעכיב סָאד) *ַאקשטעשזנָאישק,

 ענרָאט ןיא טקידנעעג טָאה שטיװָאטַאלעיב ןאי רבחמ רעד

 םעד ףיוא טעטלוקַאפ ןשיפָאזָאליפ םעד ןוא עיזַאנמיג יד

 דנאג א טכעלטנפערַאפ טָאה ןוא עקַארק ןיא טעטיסרעווינוא

 טיבעג ןפיוא ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיוו ןופ ייר עצ

 רע טָאה ייברעד ,ןעגנושרָאפ-רוטַארעטיל ןוא-ךארפש ןופ

 .ןעלקיטרַא עשירַארעטיל ןוא עשיטסיצילבופ ןבירשעג ךיוא

 -עג לייטנָא רע טָאה המחלמ"טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןוא עיביל ןוא עילַאטיא ,ןליופ ןיא ןפמַאק יד ןיא ןעמונ

 טקילײטַאב ךיז טנַארגימע סלַא רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ןיילַא עכעלטע ןוא ןבאגסיוא עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ןיא

 ,טריגַאדער

 םענופ תונורכז טלַאהטנַא "עלעכיב, ןופ לייט רעסיורג א

 ,ענרַאט ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייצ רעד ןופ רבחמ

 ליס םיטרפ עטנַאסערעטניא ליפ רעביא רע טיג ייברעד

 ,רעניווונייא עריא עגונב ייס -- אפוג טָאטש רעד עגונב

 -למראפ רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןבעל רעגייטש רעייז

 .טייקכעלטפאשלעזעג רעקידהמח

 רעניווונייא עשידיי יד ךיוא טקנעש רבחמ רעד יוו ױזַא

 רעביא רימ ןביג ,רעטרעוו-קנעדנָא עמערַאוו ענרָאט ןופ

 ךארפש רעשיליופ רעד ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא

 תוכייש א ןבָאה סָאװ ,"עלעכיב , םענופ ןטנעמגארפ עכעלטע

 .םוטנדיי ןטקיליטרַאפ רענרָאט םוצ

 :רבחמ רעד טביירש ענרָאט ןיא ןענייארַאפ עשיטסַאנמיג-טרָאּפס יד קידנענָאמרעד

 ןגיוצרעד טָאה ,םזינויצ ןשיליופ ןופ ןעגנוטסעפ יד ןופ ענייא ,ענרָאט.. (133 טייז)

 ענרָאט טָאה (ןושמש) "ןָאסמַאס, ץוחַא .טרָאּפס ןוא "םירמוש, ןופ ןפורג עכיײרלָאצ

 -טרָאּפס עשידיי) (.ס .מ .שז) "ַאװַָאטרּפס שזעשזדָאלמ ַאקסווֶאדישז, יד טגָאמרַאפ ךָאנ

 ,"רודכה, ,"רורד, ,(.דער -- ןײארַאפ-טרָאּפס רעשידנוב) ,"ַאקנעשטוי, יד ,(טנגוי

 .....ערעדנַא ןוא ?לעוּפה , ,"רוביגה,

 עגנייא אנוש רעד טָאה -- 18 רעמונ ןרעטנוא ,סַאג-ַאקסנַאלושרוא רעד ןיא,...

 טָאה ןעמ -- טריפעגניירַא טרָאד ןעמ טָאה רָאי 5 ךשמב .!"עינווָאטַאק , ןייז טנדרָא

 ןטייק ןיא טפָא טנזיוט 20 ַא ייב -- יײצילָאּפ-םייהעג רעד ןופ ץיז רעד :ןפורעג סָאד

 סױרַא טשינ טנזיוט ייווצ ןענעז ייז ןופ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ענעסָאלשעג

 םיפוג ערעייז ןופ ןלייט יד ידכ ,קעז ןיא ןגָארטסױרַא ןעמ טגעלפ עכנַאמ ,קידעבעל

 .ןטישעצ טשינ ךיז ןלָאז

106 



 רעקיזָאד רעד ךשמב ךיז ןבָאה הסיפת רענרָאט רענרעדָאמ רעד ןופ ןרעיוט יד,

 .עטריטסערַא טנזיוט 50 רעטניה טכַאמרַאפ הפוקת

 ןופ ןעוועג ןענעז רענּרָאט ..ןשטנעמ ןפאכ סָאד ןעוועג זיא ךַאז ערעדנוזאב א.

 יד טרעהעג ןבָאה עטשרע רָאג יד וצ ןוא ןטנַאטסערַא רעמישטנעיוושֶא עטשרע יד

 ,עציצשָאמ ןופ ןרענישזניא

 ,אקעבער בייוו ןייז טימ ראלק .ןדיי עלַא ןעגנַאגעג ןענעז סנוויואדזאג יד ןיא,

 ןוא ןארטיצ יד ןופ רעד ,רעזעל ןוא ..םירישכמלוש ןוא ןקרַאמ"טסָאּפ יד ןופ רעד

 ָאטטַאלפ ןוא ...""סעקירב, ןוא רעכיב עטלַא יד ןופ לעכינעפ ןוא ...?"סידָאל,"ןטעמש

 יעונעווא, ,"ַאיסעצעס, רעזייהדעוואק יד ןיא ןציז ןגעלפ סָאוו יד ןוא ךעלכיק יד ןופ

 רעניווונייא עלַא ןוא ...עיזאנמיג רעשיאערבעה רעד ןופ רעליש יד ןוא "סייוו, ןוא

 ,אקסרַאלסקעוו :ןסַאג יד ןופ ,"קעניר, ןוא *"עישטשעימדורש, ןופ ךעלסעג יד ןופ

 יד ןוא ..םמַאק לדנעמ רעפמעקטעוו רעד ןוא "רודכה,, ןוא ,ַאקסװָאדישז ,אטנערק

 -- ץיִרָאמ ןוא לעטכַאוו ןוא ...סַאװק-טיורב ןטלַאק ןוא סעבָאב עמערַאוו טימ סנייועלדנעה

 יד ןוא רעניצידעמ-םירױטקָאד יד ןוא "וקסווָאדישז אפ, שיפ ןכָאק ןופ םיחמומ יד

 .רעלדנעהכוב יד ,ןטַאקָאװדַא

 טנָאזירָאה ןקידחרזימ ןרעביא טרינימָאד טָאה סָאװ ,לוש רעיינ רעד ןופ עלוּפָאק יד,

 טנערברַאפ ןענעז סע .ןעמַאלפ יד ןופ תוברוח ןיא ןלַאפעג זיא -- טָאטש רעד ןופ

 ..תסנכ יתב עכעלמיטרעטלַא עלַא ןופ סרעמעלעב עלא

 (.דער) םערקיזייא .2 (.דער) טרָא-סגנוקינייפ 1

 .טָאטש רעד ןופ רעטנעצ ןיא 4 ןטנעדוטס ראפ ןטפעה-ףליהסיוא 3

 (1966) ןמגרעב .י .טָאפ ענרָאט ןיא הסיפת רעד ןופ ןינב םוצ רעיוט-סגנַאגניירַא רעד
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 ם'ר ד ענ רכזל

 תדלומה ןעמל ולפנש בונרט ינב רכזל

 ,םירוביגה תא ונרכזה ''בונרט,, ןורכזה רפס לש ןושארה ךרכב

 .1949--1948 םינשב תויממוקה תמחלמב ולפנש ,ונריע ינב

 תנשב יניס עצבמב םג םיוקי תונבוק ומרת בונרט ידוהי

 .1967 תנשב םימיה תשש תמחלמבו 6

 לכ לש םהיתומש וניתועידיל ועיגה אל ברה ונירעצל

 ולפנו ופתתשהש ,בונוט יאצוימ םהירוה וא םהש ,םיליחה

 .תותיזחה לכב תובוקב

 ...הרובג תמחלמ ומחל םלוכ

 ! בונרט ינב םירובגל הלהתו דובכ

 ! בונרט ינב םהירוהל םימוחנתו דובכ
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 תוצופתבו לארשיב ורטפנש ונריע ינב רכזל

 ,םילוגר םיגיהנמ םהיניב ,ונכותמ םיבר תוומח חקל 1948-1967 םינשב

 תיתרבח ,תירוביצ תונקפע לש םינוש םימוחתב לארשיב םגו בונרטב ולעפש

 .תיתגלפמ וא

 .םלוע תוחונמל וכלהש בונרט ישנאמ תומש לש תיקלח המישר ונפפא

 !הבהאב םרכז רומשנ

 :ל אר ש יב ורט 5פנש ה לא

 דוד ץלוהנכיא רייד

 םסוי רבוא ר"ד

 ףסוי יקסנמוא

 םהרבא רגנוא

 דוד רגנוא

 דוד םואב

 והילדג ןייטשנרָאב

 אקשיצנארפ ,ץרעמ-ךָאלב ר"ד

 יבצ רדנאלב

 קירנעה דלעפנעמולב ר"ד

 לאומש רעטעטשדנַארב

 םהרבא רעטעטשדנארב

 רענקורב .בנ

 לטע טייוו-רעגרעבדלַאג

 לאפר בישזג

 אקלערעפ רעכיילג

 קירנעה גרעבנירג רייד

 קחצי ןייטשנירג ר"ד

 אניגער רעדנלוה

 ןרהא (ףואבואלק) רעטסיימפָאה

 לאומש רעדנלוה

 דוד נוצרעה

 ןאמסקַאוו
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 ודיקפת יולימב לפנ ,קעלוש לטכַאוו

 לואש ןדייוו

 אירַאמ רדיוו

 לאומש בוארטנייוו

 דוד ןדייז

 ןועמש ןדייז

 רתסא טמוח

 םלָאדַא גאלשנבואט

 והילא שיט ר"ד

 -- השמ שטיבולוי

 ודיקפת יולימב לפנ

 -- ימא שטיבולוי

 ודיקפת יולימב לפנ

 םהרבא רנטרוי

 םהרבא (דלַאוו) ירעי

 םהרבא אהנכ

 םייח בוט בל

 -- ימא בוט בל

 ודיקפת יולימב לפנ

 בייל ףךנניטכיל

 לשנא ואלבטכיל סדנהמ

 לאינד לבייל

 שרעה םייח ואלבטכיל



 דירפגיז ואלבטכיל ר"ד

 תידוהי רעזעל

 דוד ראט ריר

 האל רגיינ .בג

 ל"ז רגיינ םייח 'ר לש ותשא

 םייח 'ר ןופ יורפ ,רעדנעלגנע .בג

 ל"ז רעדנעלגנע

 בקעי רבאפ

 השמ ןמשיפ

 גילעז רשיילפ

 רודיזיא רשיילפ

 ןנהלא לסעפ

 בכקעי רעּפָאפ

 יבצ ןב ןננאצ

 דרַאבסָארג

 שיבייל טפאהגוצ

 הימחנ ץאק

 ודיקפת יולימב לפנ ,ףפוי ראלק
 רקד, תללוצב

 ןתנ רמארק

 ןָאעל ראלק סדנהמ

 ןרהא ןייר)

 -- רוחיא (ץרַאװש) רחש

 ודיקפת יולימב לפנ

 (דלונרַא) ןרהא ץרַאװש
 ילתפנ ץרווש ר"ד

 דלָאּפָאעל לגאניש

 ררימש בג

 ףסוי רונש

 סוקראמ רונש

 לאומש ףואנאפש

 לאומש ןפש ר"ד

 הנשוש לדאנעפש .בג

 קעפיל ףואנאפש

 לגגָאפליפש .בג

 השמ ףואנאפש

 הזילע דאגרא

 םייח דלונרא ר"ד

 הרש רמאהלקרעב

 םלעהליוו ר"ד לש ותשא

 ל"ז רעמאהלקרעב

 ףסוי רזאלב

 רלייצדלעג .בג

 ךלייצדלעג המלש לש ותשא

 לז

 והיתתמ רדניב

 -- ?םיינחמ , ידסיממ

 הנש 74 ינפל הצרא הלע

 .י רעמאה

 לש ותב ,הקבר םואבלטייט

 ל"ז ץרקרסאוו סחנפ 'ר

 םייח גרבצנל

 לאומש רלשאמ ר"ד

 ךורב לש ותשא ,הלואפ קנימ

 ל"ז לניּפש

 לארשי ןמלטימ

 רעלטימ

 ןד לעבייל

 םירמ רדנעלדירפ .בג

 הלפ גינעק

 ףסוי גרבניק

 רזאלב לבייפ 'ר תב לחר ןוהכער

 ל"ז לצרווו תיבל הנשוש .בג

 לש ותשא ףואנאפש .בג

 םואנאפש לאומש 'ר

 בייל הדוהי לגופליפש

 םואבנעזור

 קחצי סעקסור
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 :תוצופ תב ור ט 9 ש ה לא

 (בונרט) הגייפ לאשירק-ןקריב .רנמ

 (לַאערטנַאמ) רַאזַאל קוטשנעניב

 ןועמש ךאלב ר"ד

 (לסירב) אנינח ןוארב

 (קרוי-וינ) הזור ץלוהלפעל-ךאדרַאב

 דוד רטארב

 (קרָאי-וינ) ןייטשנרעב

 (קרָאי-וינ) הרוד ךײרנרַאנ

 (כונרט) סקנפ רענצֶאלג

 (קרָאי-ינ) המלש רטנרעלעג

 קחצי גרבנירג

 הדנא רלדנעהניילק-סָארנ

 וואלצארוו)

 (זירַאּפ רעגרעבניילק

 (ןרוק קחצי םייח) סבוקייזד ןאמייה

 (קרַאידוינ)
 (קרָאי-וינ) .י רעמַאה

 (זיראּפ) ףסוי קוטשנייוו

 (זיראפ) אניבאס קוטשנייוו

 (הניטנגרַא) הזָאר רעגרעביוה ץייוו

 (אלעוזענעוו) ףלאדא ןדייז

 (זיראּפ) לארשי דניקסוז

 -- סעלעבואט .רגמ יורפ

 (בונרט) סעססאי תיבמ
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 (אניטנגרא) שטיבומיכאי

 (ןודנול) ןאיל

 (הניטנגרַא) לימע ןָאיל

 (אקארק) לימע ואלבטכיל

 דלופאעל ףרודסנעמאל

 (טרָאפקנַארפ) לאפר לשומ

 (היגלב) םהרבא ןמליפש

 (אקארק) אלאס רבאפ-רליּפש

 (ָאקצָאלק) וגוה רדניפ

 (ָאקצָאלק) רעייר תיבמ יטעי רדניפ

 קעלעפ ןייטשדלעפ

 ןאמור ד"וע רטסרעפ

 (ָאטנָארָאט) אפעפ ךילערפ

 (ָאטנָארָאט) לעטעצ

 המלש םאק

 (לאערטנומ) םהרבא טכענק

 (וואלצארוו) המלש ןייר ר"ד

 (אניטנגרא) םהרבא טאלבנזאר

 הלול גרבנטור

 (ןָאדנָאל) דנומניז טרָאפאפאר ר"ד

 (וואלצארוו) לאונמע דנאר

 (זיראפ) םייח רעברעפש

 (וואנאשזרעשזד) טולבנטאקסומ ר"ד

 םלעהליוו רערימש

 קעיסיר רעלגיטש



 ןמוא ןויצ ןב

 לארשי

 ל"ז יקסנמוא ףסוי -- תירבעה הפשל יאנק

 יתרוסמ ךוניח לבק .הניארקואב (1870) ל"רת'ה תבט ח"כב דלונ ל"ז יקסנמוא ףסוי

 .תובחר תויללכ תועידי םגו תודהיה ידומל לכב הפיקמו תידוסי הלכשה ול שכרו ינרותו

 .תירבעה הפשלו לארשי-ץראל יאנקו וירוענ ימימ ינויצ היה אוה

 בויקב םטשלדנמ ר"ד לא הנפ ,היסורב ותבשב דוע ,הנש םיעבשמ הלעמל ינפל

 םא ,קפקפ םטשלדנמ ר"ד יכ ,תילילש התיה הבושתה .לארשי-ץראל ותילע רשאל השקבב

 .ץראב ודליו ותשא תא םייקל לכוי

 ,וירוגמ םוקמב חותפל ןוישר םיסורה תונוטלשהמ גישה ,(םינש 63 ינפל) 1903 תנשב

 םשב ידוהי טנדוטס דמל וב ,ןקותמ ירבע רדח ,בויק ךלפ ןמוא זוחמ ,הבובוד הרייעב

 וירבח ינשו יקסנמוא םלוא ,רכש לבק הז הרומ .תיסורה הפשב תיסורו ןובשח יקסמירק

 ירבד ,תורפס ,ך"נת ודמל ,(היסורב ראשנ ןמלסקו ףסויו ,ב"הראב תעכ ןייטשניו דוד)

 דוע םתויהב תירבע קר רבד וידלי םע .םנח ,תירבעב תירבע ,ץילרב תטשב "וכו םימיה

 .תירבע התיה ותיבב תטלשה הפשהו 4--3 ינב ךר ליגב

 ודיב הלע רבדה .היסור תא בוזעל תויורשפא שפחו יראצה ןוטלשה תא אנש אוה

 דיקפת אלמל הניבוקובו היצילגב םירבעה םירומה תדוגא י"ע ןמזוה רשאכ ,1906 ביבאב

 .הניבוקוב ,ץינזיוב ירבעה ס"היבב הרומו להנמ לש

 תנשב היסור תא ובזע םוימ םידוהי םע רבד אל תינמרגו תיסור ,שידיי עדי יכ םא

 תעדל בייח ידוהי לכ יכ ןעט אוה -- .תירבעב אלא ,תרחא הפשב תחא הלמ טעמכ 6

 רפס יתב להנמו הרימכ תירבעה הפשה תארוהב קסע 1908--1906 -- םינשב .תירבע
 ,בונרטב 1908 תנשמו (תיחרזמה היצילגב) בובל י"ע ,ינאינילגב ,(הניבוקוב) ץינזיוב
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 תנשבו בונרטב "יחרזמה, תורדתסהב ליעפ היה תמיוסמ הפוקת ךשמב .תיברעמה היצילג

 םלועה תמחלמ תונשב .הניוב המייקתהש ,"יחרזמה, לש תימלועה הדיעול ריצכ רחבנ 1

 ההשו בונרטל רזח 1918 תנשב .תירבע םיטילפה ידלי תא דמל םש םגו הניוב רג הנושארה

 .1934 לירפאב הצרא ותולע דע םש

 .תירבע םירבחה ירוה תא דמיל םש םגו "רגינג, הצובקב רג תונושארה םייתנשב

 םידחאש םש יעודי דועו םירומ ,םיאפור ,םירוספורפ םג םהיניב ,םיבר םידימלת דימעה

 .ל"וחב םירחאו ץראב םיאצמנ םהמ

 רצוא, ףסאמב םסרפ .םיארומאה לע םירובחב קוסעל ליחתה היסורב ותויהב דוע

 בונרטב ותויהב םסרפ כ"חא ."בר תודלות, ףיקמ רמאמ ,1896--ו"נרת תנשב ,"תורפסה

 םהיתודלות םהבו "בר,ו "יסיס ןב יול, םירפס ינש ,1929--1931 ,א"ישת--ט"פרת םינשב

 ברה ש"ע דסומה איצוה ץראב .ב"א רדס יפל םיכורע םהירמאמו ל"נה םיארומאה לש

 תומש םהבו "דומלתה ימכח, וירובחמ םיינש ,1949--1951 -- א"ישת--ט"שת םינשב ,קוק

 .םיבותכב וראשנ וירובח רתי .םירכזנ םה םהב ,דומלתב תומוקמה טוריפו דומלתה ימכח לכ

 .תוישפח תועד ילעבל הבר תונלבוסב סחיתה לבא ,ומצע לע רימחמו תווצמ רמוש חיה

 .ץראב ישימח רוד וייחב תוארל הכזו הבוט הבישל עיגה
 .דעל ונברקמ שומי אל ורכז
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 רשילפ בקטעי
 (היבחרמ)

 ל"ז ןאפש לאומ ש ר''ד

 ,היצילגב םינויצה ינושאר לש תוליצאהו תולענה תויומדה תחא ונתאמ הקלתסנ

 .דחאכ םיביריו םידידי י"ע ץרענו בוהא

 לש בבר אלל -- תפומל ינויצ גיהנמ ;תודימ רהוט לעב ,וימי רחשמ ינויצ ןקסע

 ןה ,היצילג ברעמב ינויצ גיהנמכ ןה ,ירוביצה ודיקפתל לובג אלל רוסמ ,דובכ תפידר

 .בונרט תליהק שארכו סנרפכ

 .ןידה-ךרועכ ועוצקמ תאו ותלכשה תא ומצע תוחוכב שכר ןאפש לאומש

 ל"ז ןאפש לאומש ר"ד

 ידוהיהו ,םדאה תויוכזל ןעוטו רשויו קדצ לע בל ץמואב םחול ,היה םדא בהוא

 .תוריסמבו תואנקב התוא אלימ אוהו תוחילשכ אלא ,עוצקמכ אל האר תונקסעה תא .טושפה

 וליג דע ,היצילג-ברעמ ינויצ גיצנכ ,םיינויצה םיסרגנוקה לכב ףתתשה 1913 תנשמ
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 םג הכוז רתיה ןיבו לארשי-ץראב ולש שבדהיחרי תא אוה הלבמ וז הנשב .רחואמה

 | .היבחרמ לש הניינב תישארב תוארל

 שאר :היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ דע יאסגנוקה ןידה-תיב רבח והירה 1927 תנשמ

 ; תויצולחה רעונה תעונת לכ ןעמל תובר םג לעופ ;וריעב ריעצה-רמושה לש םירוההידעו

 תינויצה הירפסה דסיימ ,תירבעה תוברתה זכרמ ;:בונרטב ירבעה רפסהיתיב ינובמ

 ינוגריא ,ריעב תויתעונתה תוירפסה לכ ונמזב ודחאתה הבו ,ומש לע הארקנש ,תיממעה

 | .דועו טרופס

 בונרט תליהקל תוריחבב םינויצה ןוחצנל הכוז אוה תוישיאה ויתונוכתל תודוה

 ,ידוהי םילוחדתיב חותיפ ,ילאיצוסה חטשב תובר לעופ אוה ןאכ .התליהק שארכ הנמתמו

 .םינוש הקדצ-תודסומו טרופס ינוגרא ,םימותי"תיב

 -- ולש הריירקה אישב .תימצע המשגהו הילע לש ןויערה לע רתיו אל םינשה לכ

 קיתווה גיהנמה .םויקה ...לע השק המחלמ הליחתמ ןאכו (1934) הצרא ותחפשמ םע הלע

 תונרק םיקמ אוה ; הפיחב "בונרט יאצוי לש דעווה, תרגסמל הפינעה ותוליעפ תא םצמצמ

 .בונרט תודהיל תודימ בר ,ןורכז-רפס תאצוהל םזויה םג אוה ;םיכרצנ םילועל הרזע

 ונאו ,וליג תורמל ,המדא-תדובעל רובעל זעונ ןויסנ השוע והירה םימיה םתואב

 .הריצי תוודח אלמ -- םילגעו םישבכ ,תופוע לדגמ הדע-תעבגב ותיב די לע ותוא םיאור

 ,בונרט יאצוי דעו תבישיב דידי ודיפסהב תמ אוה .ןאפש .ש ר"ד רטפנ 86 ליגב

 .הפיחב ותיבב

 ריעהמ ,םעייטושפו היצנגילטניאה יגוחמ -- ץראה יבחר לכמ םיבר ופתתשה ותיוולהב

 .הנורחאה וכרדב םדידיל ןורחא דובכ קולחל ואב םלוכ ,םיצוביקהו רפכהמו

 (14.3.67 ,"רמשמה לע,,)

 לפרק

 ל"ז לבייל לאינד

 תלאשמו הנש שמחו םיעבש ול תאלמל תוכרב םירבעה לכמ ועפש ברקמ הז קר

 .הכז אלו -- םירוזפה וירקחמ תפוסא רואל אצתש התיה ויריקומ

 ילודגמ ,ןוראב םולש 'פורפ "רדח,ב ועיר םע ושיגפהל יל ןמדזנ םינש רשע ינפל

 ,שידייב ענרָאט איה ,בונרט לע תחלוק החישל העימשידע יתייהו רודבש םינוירוטסיהה

 .ךרעש ןורכז-רפסב ןּויצ הל ביצהש ריעה איה ,היה ץיבמד דילי .םהינש ולדוג הבש

 רטטשדנרב לש ותוישיאמ הרהז הלכשהה ימיבש ריעה איה ,בונרטב היה ותודלימ םלוא

116 



 "ןויצ תבהא , תדוגא : תישעמה תונויצב-םיעשתה תונש יהלשב תימואלה תורענתהה ימיבו

 .םיינחמ דוסייו

 ,"רחשה, הבישי ירוחב תדוגא וז התיה תינויצ-תירבע תימואל תורענתהל ינשה רודב

 ,"רחשה, לש הרובחה הרזפתנ .תונויצלו תירבעל לדוג התריוואבו הביבס התואב הזכרתהש

 "לארשי תמכח,ל ימ ,(יחמק בדו וריע ןב ןבפול קחצי) הינשה הילעה ימיב ץראל ימ

 ,הרובחב ריעצה .אוה היה םהמ הנוש םלוא .(רוח"סירפ .י -- אוה ףא רעונמ ועיר)

 .רפיש קחצי ינשהו רנק בקעי היה רחאה "יבר,ה .ותורענמ ןויצ-ילעופ תעונתל ספתנש

 היחמ-בחרמ שקיבש לכ םלוא ,היצילגב "ןויצ ילעופ, תעונת תסירע עודיכ ,התיה בונרט

 רקיעבו ןילופב העונתה ליעפ השענ םהמ דחא לביילו הל הצוחמ לא אצי ,הז םוחתב

 ובש רקחמהיתנוכת םלוא .שידייב לכהו -- הכירעבו תמחול הקיטסיצילבופב -- בתכב

 ביתכ לש ותנקתה :ישעמה ולוגיסלו שידיי-רקחל רבע רפיש לש ותעפשהב .הקחדנ אל

 הקומע הקיז לעבו היה ררושמ ךכ םע דחי .םינושארה ויצולחמ היהש ןינע ,ומשל יואר

 הריתיה ותרידח ןאכמ .(םירשעה תונש תישארב דוע תידייה ותריש סוניכל הכז) הרישל

 תכירעב הנושארה םלועה-תמחלמ רחאלש ןילופב השע .ויתורצוא ללשלו ארקמה יכבנל

 השע ץראל וכרדב .לאמש ןויצ-ילעופ תעונתל רבע גוליפה רחאלו ןויצ-ילעופ תונותע

 ותריטפ דע הכשמנש ,ותא הבורקה תורכיהה זאמו קילאיב תא הנושארל ריכה םשו ןילרבב

 ומסרפתנש םיאלפומהמ םה ,("טייק ענעדלָאג,ב) קילאיב לע ויתונורכז .קילאיב לש

 ליעפ ץראב .רולקלופ יניינעב ףתתשה ףא ("תומושר,ב) קילאיב תיינסכאבו ,םעפייא

 ןכ ירחאו ם"פמל רבע הגלפמה םעו לאמש ןויצ-ילעופ תעונתב םינשהו םימיה לכ

 תאז םעו שידייב ןויצ-ילעופ תונותעב היה ליעפ "רבד,ב ותדובע ךות .הדובעה"תודחאל

 ריבא לע המישרמה ותמישר רכזית) "רבד,ב םירמאמו םירקחמ םש םוליעב בורל םסריפ

 בקונ ןובשח הב ,ותריטפ לגרל "רבד,ב הספדנש ,ןייטשנוול ןתנ היצילגב תוללובתהה

 ימוגרתו םיריש ףא .(וז הלודג תומד לע היגלא ךכ םע דחיו היצילגב תוללובתהה םע

 "החנמ , ץבוקב הליחת) יקצבולסל "ילהנא,ל ומוגרת הלאבו םש םוליעב ועיפוה הריש

 .ולש ןושלו ארקמ ירקחמל היונפ העש לע םינשה לכ םלח .(ב"כשתב הנורחאלו דרפנבו

 ויה הז רחא הזבו םילשוריל רבע .םינש המכ ינפל "רבד,מ ותשירפ םע ול הנתינ וז

 םיאילפמ הלא םירקחמ .תוזונגה תוליגמה תא םג ופיקהש ,הלא וירקחמ םיעיפומ

 וארנ ןיע-תיארמלש ,ןושל-ירשקו םיבותכ לש םנושבכב הקימעמ הנבהב ןכו םהישודיחב

 .רבע יעוריאו םוי יניינעב םאו ארקמו ןושל יניינעב םא ,חיש-שיא היה .רתויב םיקוחר

 -- דחי םג ןלוכב ינשה טוחש ,תובורמו תונוש תוקיז לש החיכשייתלב הגיזמ וב התיה

 .דחי םג הווהלו רבעל תונווגמו תובורמ תוכלשה תלעב תידוהי תוישרוש

 (ז"כשת -- 'א רדא א"י ,"רבד,)

117 



 רשילפ .י

 ל"ז (ויצבו) ךול ב ב אז

 .64 ליגב 27.6.63-ב אפלא תיבב רטפנ

 ליגב רבכ .םדאהו עבטה תבהא תא גפסש הפיא ,היצילגבש בונרט די לע רפכב דלונ

 .בונרטב "זיולק, שרדמה תיבבו רדחב רמג םינושארה וידומיל תא ,יוליעכ הלגתה ריעצ

 ינגראממו ריעב ןקה שאר .ריעב ריעצה רמושה ידסיממ בונרטב היזנמיגה רגוב

 םותב השדחה הנידמה תמקה םע וללותשה רשא םינלופה םיערופה דגנ בונרטב הנגהה

 ראוניב םילוע תצובק םע אצי םינושארה ריעצה רמושה ילועמ .הנושארה םלוע תמחלמ

 הצרא עיגהו הינמורמ םיטפרקה ךרד םישדח רפסמ לטליט ,תילגיל יתלב ךרדב 0

 ,17,5.1920-ב

 ןושאר ירמוש ץוביק ידסיממ ,תילע הינתיבב ,לילגבו םישיבכב דבע ץראב ןאכ

 יצראה ץובקב ליעפ .ןילופבו הינמורב העונתה תוחילשל אצי ,יצראה ץוביקהו אפלא תיב

 םסרפ ,רשכומ טסיצילבופ ,םינוירנימסב הצרמ ,ינויערהו יתוברתה חטשב תורדתסהבו

 .ותעונת לש תינויערה ךרדל יאנק ,םירפסו םיבר םירמאמ

 .ח .א

 ל"ז צרוש יל ת פנ ר"ד

 םינויצ תחפשמל בונרטב דלונ ,1967 רבמבונב 18 ,הנש 67 ליגב ביבא-לתב רטפנ

 .תינויצהו תידוהיה העדותהמ עפשומ היה רבכ ונריעב היסנמיגה דימלתכ .םינמאנ

 ליחתהו היפוסוליפ ר"ד ראותה תא לביק הניווב הטיסרבינואב םידומילה םויס רחאל

 טלבתה הז חטשבו חוטיב תרבחב הדובעל רבע תואקנבהמ .בונרטב ידוהי קנבב דובעל

 תורבחב םיריכבה םידיקפה דחאכ ותגרד הלע רצק ןמז ךשמו תודחוימה ויתונורשכב

 .השראובו בובלב חוטיב

 .םינוש רוביצ ינינעב קסעו תינויצה העונתב ליעפ דאמ היה ץרוש ילתפנ ר"ד

 ,"ןויצדילעופ,ו "תודחאתה, תוגלפמה ןיב דוחיאה ןינעב חוכיווה תפוקתב ,1920-מ םינשב

 רשא ,היצילג-חרזמב "תודחאתה, תעונתב םיבושחה םיגיהנמהמ ץרוש ילתפנ ר"ד היה

 .ןודרוג .ד .א תסיפת יפל "תודחאתה,ל םינמאנ וראשנו דוחיאל ודגנתה

 -ץראב .הצרא הלע 1940 תנשבו םיינויצ םיסרגנוק המכב ףתתשה ץרוש ילתפנ ר"ד

 .חוטיבל תילארשי הרבח ,"הנסה,ב דבע לארשי
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 ןייטשדנַאוו לאומש ,ץרַאװש ילתפנ : לאמשמ

 היהו חוטיבה תויעב לע םירפס המכ םסריפ ,וז הרבחב בושח םוקמ ספת ןמז רחאל

 ."חוטיבל ןוכמ ,ב הצרמ

 םיכרדב תונואת תעינמל תימואלה הצעומב ליעפ ץרוש ילתפנ ר'ד היה ותריטפ דע

 ורשוי לע והוצירעה ויריקומו וידידי .חוטיבל תורבח לש ילארשיה דוגיאה רבח היהו

 .ותומימתו

 ." .א

 ל"ו (צרוש) רחש דוה א רכזל

 (קעטרא) ןרהא -- ויבא .היבחרמ ץוביקב ו"צרת תנשב דלונ (ץרוש) רחש דוהא

 רמושה, תעונתב ליעפ רבח הנושארה םלועה תמחלמ רחא היה ,בוגרט דילי ץרוש

 םע היבחרמב בשיתהו (1925) ה"פרת תנשב הצרא הלע אוה .ותדלומ ריעב "ריעצה

 .הזה ץוביקה ידסייממ דחא ,יקסרבז תיבמ הזילע ותשא

 םיצימאהו םיבבושה םירבצה דחא היה , ותודלימ רבכו היבחרמ דסומב ךנחתה דוהא
 .* "דואמ ץימאו דואמ ץורח היה ...קשמה לש

 ו"טשת רדא 'ז םויב הזע ברקב ודיקפת יולימב לפנ .ל"הצל סייגתה 1954 טסוגואב
 .ותומב ט"י ןב היה .(28.2.1955)

 ..ץוביקב וירבחו ויבורק ,וירוה תא ףטחתה דבכ לבא

 .היבחרמ ,"ריעצה רמושה. ץוביק תאצוה -- רחש דוהא רכזל תרבוח) ורבק לע וירבח ירבדמ *

 .ליעל תרכזנה תרבוחהמ **
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 דוהא

 :ורבק לע היולהה םויב רמא קטרא -- ויבא

 ,דוהא ,דוהא,

 ,ךתוא ונכניחו ךתוא ונלדיג

 ,ונתלוכיב היהש המ לכ ךל ונתנ

 ,רתויב םישקה םינחבמב דומעל לכותש ,ךתוא ונכניח

 .ידמ רקי ריחמ תמליש ךא ,ןחבמב תדמע התא

 .ךילע םיאג וננה
 .ךתוא ונכניח ותארקל ,ךדיקפת יולימב תלפנ

 .ךל עיגמה ,דובכ ךל קולחל ואב ץראה לכמ

 .םיצוצרו םירובש ונתוא תראשהו ונתאמ תכלה

 חור התואב דובעלו תויחל ךישמנ ךרכזו ךדובכ ןעמל ,ךנעמל

 .ךתוא וכניחש

 .** החונמב בכש ,דוהא רקיה ינב ,םולש

 םינושארה ןיב דימת היה דוהא, :ורבק די לע םהירבדב ושיגדה ץוביקהמ וירבח םגו

 .** "םוצע הדובע-ןוירפו תורסמתה ,הבר תוזירז הליג ,שרדנש השק דיקפת לכ אלמל

 ,ץוביקל ,הרבחל ,תדלומל שפנו בלב רוסמ ,היכרעל ןמאנ העונת רבח, היה דוהא

 .** הירבחמ דחא לכ תאו התוא בהא הבש הצובקלו ותחפשמל

 :ורכזל תרבוחב הדע ץוביקהמ ותרבח דוע תבתוכו

 ךשמה ןעמל תקדוצה םעה תמחלמ תא ךישמנ .וב םיאג ונאו הרובגב לפנ .אוה,

 ."דעל ונברקב ראשיי דוהא לש ורכזו םהל םיפאוש ונאש קדצהו םולשה ןעמל ,םייחה

 .בונרט דילי ,ץרוש קטרא לש ונב ,(ץרוש) רחש דוהא ,וב םיאג ,בונרט ישנא ,ונא םג

 .ליעל תרכזנה תרבוחהמ **
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 רבעשל ידוהיה בושיהו םיעטק

 תונומתב -- בונרטב

 ןשידיי ןקילאונא םעד ןופ ןטנעמגארפ

 רעדליב ןיא - ענראט ןיא בושי



 זיא ענרָאט ןיא ןבעל עשידיי עקידנריסלופ ,עקיברַאפליפ סָאד

 ןעלקיטרַא ײר רעצנַאג ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב קידמטרפ ןיוש

 ןטייווצ ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא יו ןטשרע ןיא טוג ױזַא תונורכז ןוא

 ."ענרָאט, ךוב-רוכזי דנַאב

 רעזדנוא ןופ אמזוג א קפס םוש ילב ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 ןבעל ןשידיי ןקידנזיורב םענופ ןטיבעג עלַא זַא ,ןטפיוהַאב וצ טייז

 רערנעב ייווצ יד ןיא קורדסיוא ןלופ םעד ןענופעג ןבָאה ענרָאט ןיא

 ."ענרָאט , ךוב-רוכזי

 -רַאּפ יד ןרירטסוליא וצ קיטיינ רַאפ רעבירעד ןטלַאה רימ

 בושי ןשידיי רענרָאט םענעטינשרַאפ םענופ ןטנעמגַארפ ענעדיש

 -רעגייטש ןשידיי ןקילָאמַא םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאוו רעדליב טימ

 ..ןדיי רענרָאט ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ עכלעוו ןוא ענרָאט ןיא ןבעל



 עא טעטש יד - ר'עה

 גָאט-תבש ַא ןיא ןברוח ןרַאפ זױהטָאר סָאד ןוא קרַאמ רעד תבש םויב האושה ינפל היריעה תיבו קושה

 123 סָאג-"ןגיטש עסיורג  "ידָאכס עקלעיוו, בוחר



 ַאקסווָאוול בוחר : ךשמהב -- רעיוט-רענזליפ , בוחר

 1964 ןמגרעב .רגָאטָאפ סַאגירעגרעבמעל יד גנורעגנעלרַאפ רעד ןיא ןוא רעיוט-רענזליפ

 יי

 יי
 א
0 

 א יש

 2 יי

 ריי יי

2 
 ו

2 0 

2 
0 

 1965 ןמגרעב .רגָאטָאפ סַאג-ַאװָאלַאװ -- ַאװָאלַאװ בוחר
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 1965 ןמגרעב .רגָאטָאפ סָאג-אקסנידרַאנרעב -- ַאקסנידרַאנרעב בוחר

 1965 ןמגרעב .רגָאטָאּפ סַאגירעמַאהדלָאג -- רעמַאהלוג בוחר
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 (גרובעדגַאמ רככ :יצאנה שוביכה תעב) "יצשָאנלָאװ ץַאלּפ , בוחר

 -- (ץאלפדריזח) סַאגײצשָאנלָאװיץַאלּפ ץאלפ רעגרובעדגַאמ -- עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב

 דמוע ({) ןמיסה םע תיב םיסובוטואה תנחת התיה ובש םוקמה לע
 עיצַאטס-סובָאטוא יד ןענַאטשעג רעירפ זיא'ס וו ,טרָא ןפיוא טייטש (%) ןמיס ןטימ זיוה סָאד

 -- תבכרה תנחת (1967 ןמגרעב .רגָאטָאפ) לַאזקָאװ רעד



 םעניא ךיז טניפעג ,גָאט ןקיטנייה ןזיב טקידעשַאב טשינ ןבילבעג זיא סָאװ ,לװָאט-קנעדנָא רעד

 םעד דובכל ןרָאװעג טרעיומעגנייא טייצרענייז ןיא זיא ןוא סאג-רעמַאהדלַאג רעד ןיא זיוה

 ,ל"ז ץרעמ ןַאמרעה ,ענרָאט ןיא "ירטסודניא ןוא לדנַאה רַאפ טפַאשלעזעגיטידערק, רעד ןופ רעדנירג

 ענייז קנַאד א .(1870 םורַא ןרָאי יד ןיא) להקה שאר ןוא רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןלופטסנידרַאפ םעד

 -טידערק עטנָאמרעד יד ןכלעוו ןיא ,זיוה עגיקָאטשיייװצ סָאד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ןעגנואימַאב

 (1966 ןַאמגרעב .י .רגָאטָאפ) .רעטרַאּפ ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ טָאה טלַאטשנַא
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 -יט) ?טַאלבנכָאװ ןשידיי, םעניא תועדומ יד טיול םוטנדיי רענרָאט
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 ןברוח ןראפ ענרָאט ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,(יקסווָאדישז קינדָאג



 1920 תנשב בונרטב "ינויצה רעונה, ןקה תגהנה
 ,(לארשיב םויה) ןמירפ-ןמרגניפ איסיוו ,(תירבה תוצראב םויה) ץנרקנמולב םוחנ :לאמשמ םיבשוי

 ַאדַאנַאקב םויה) לארשי המלש
 "וע םויה) קוטשנניב בקעי ,(לארשיב ינונַאװעל ד"וע םויה) סייוו רוטקיוו :לאמשמ םידמוע

 (לארשיב םויה) ןמירפ ףסוי ,(לארשיב

 1928 תנשב לויטב םיריעצ םינויצ תצובק



 תידוהיה בונוטב תיטסילאיצוסה העונתהמ

 ענרָאט ןשידיי סעניא גנוגעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 יי

 ה

 1935 תנשב יאמב 1 םויב בונרטב (דיתעה) דנוב , יריעצ תנגפה

 ענרָאט ןיא "טפנוקוצ, עיצַאזינַאגרָא-"דנוב, -- טנגוי רעד ןופ עיצַארטסנָאמעד יאמ-רעטשרע ןַא

 1935 רָאי ןיא

 א

 1921 תנשב בונרטב "טנגוי-ןויצ-ילעופ, רעונה תעונת

 1921 רָאי ןיא ענרָאט ןיא עיצַאזינַאגרָא-?טנגוי-ןויצ-ילעופ,



 הנושארה םלועה תמחלמ תעב ירטסואה אבצב ,בונרט ינב ,םידוהי םיניצק

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא ,רעדניק רענרָאט ,ןריציפָא עשידיי

 ,רעגניוועל קעלָאד ,טומרעוו .ר ,רעבוא ףסוי ,רעזייפש לאלצב :(סקניל ןופ ןעייטש) לאמשמ םידמוע

 לימע ,(לארשיב יח) שוילוי תילוגראמ ,(אדאנאקב יח) ץערָאק ,ןייטשדלעפ לארשי ,לעמעז

 ןרָאהכייא קעלָאד :(טגיל) בכוש -- קענָאמ רעגניוועל ,ןייטשדליוו ,(לארשיב יח) רעלדא



 םוקנעמַאזוצ-םירבח רעכעלרעייפ ַא | םיער תבסמ

 קעלָאד ,'ץיװָאלעַארזיא ףסוי ,גניבורטש ,ןמסייוו ,גרבנטור :(סקניל ןופ ןציז) לאמשמ םיבשוי

 רגניפדלוג ץַאנגיא ר"ד ,רנטרוי םהרבא ,ץנרעמופ

 טילבנטַאקסומ ר"ד :(םיא ןבענ טייטש) ודיל דמוע -- .ןרוהכייא המלש :(טימ רעד ןיא) עצמאב

 ,רבַאה בקעי ,ןרוהכייא ,דנַארב קעלוא ,ץַאק קענָאמ ,דלפנירג :(סטכער ןופ ןציז) ןימימ םיבשוי

 לבייל ר"ד ,ץַאק ףלודַא ר"ד ,לכינעפ ר"ד ,ץנַארעמוּפ ןַאמרעה ר

 בונרטב "ןושמש , טרופס תדוגא לש לגרודכ גוח
 ענרָאט ןיא "ןושמש . בולקיטרָאּפס םייב זיירק-ןטסילָאבטופ רעד



 ןיא ןרָאװעג רטפנ) ל"ז רעלסקעוו הרובד תינבדנ רענרָאט רעטסּוװַאב רעד ןופ טערטרָאּפ רעד
 ָארויב-םַאנפיױא ןיא ןעגנָאהעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב זיא (1887 רָאי
 רעד ןבירשרַאפ ןיפָארטנַאליפ עלעדייא יד טָאה האווצ רעד ןיא .ענרַאט ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןופ
 סַאגיַאוװָאנ ןוא -- אנשטרַאוולָאפ רעד ףיוא רעזייה עסיורג ייווצ עריא ענרָאט ןיא הליהק רעשידיי
 .ענרַאט ןיא לָאטיּפש עשידיי סָאד ןטלַאהוצסיוא ףיוא ןייג לָאז רעזייה יד ןופ הסנכה יד זַא ,יאנתב
 ןעָארויב הליהק עשידיי יד ןענופעג ךיז ןבָאה סַאגדַאווַאנ רעד ףיוא רעזייה יד ןופ םענייא ןיא
 ענרָאט ןיא גנוניווו רעכעלטסירק ַא ןיא ןַאמגרעב רעגנוי רעזדנוא ןענופעג טָאה טערטרָאּפ םעד



 םעד ןריטסעפינַאמ וצ ןדיי רענרָאט יד טפור ענרָאט ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיאערבעה רעד ןופ גנונפערעד רעד טימ תוכיישב 4
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 ןברוח ןראפ ענרָאט ןיא "קָאטשנײװ ןוא רעדואצ , ןופ קירבַאפ-עיצקעפנָאק רעד ןיא עטקיטפעשַאב

 ָאטנָארָאט ןיא טנייה -- רעגניז םהרבא :סטכער ןופ רעטירד רעד טייטש סע

 ענרָאט ןיא עלושיסלדנַאה יד בונרטב ירחסמ רפסה תיב

 ,(ביבא-לתב "הירומ , רפסה תיבב הרומ םויה) יחרזא-טעמ (סטכער ןופ ןציז) ןימימ םיבשוי

 ןייטשדליוו ,(--) ,ַאדנַא רעלדנעהניילק ,(רפסה תיב תלהנמ) ךורפשנייא תרמ ,רונש תרמ ,עבואט ר"ד



 .ח .א ר"ד 'זטנומוטופ ןדיי רענרָאט ןופ סעמַאלקער -סלדנַאה בונרט ידוהי לש תירחסמ תמוסרפ עטק
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 בונוטב תורבקה תיבמ םיע ט ק

 ענר ַאט ןיא תוובק ה תיב ןופ ןטנעמגַארֿפ
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 צז קארא ריאמ יבר ןואגה ברה לש ורבק לע הבצמ

 1966 ,ןַאמגרעב .רגָאטָאפ

8 



 ל"צז םַאטשרעבלַאה לשיבייל 'ר ברה לש ורבק לע הבצמ



 ןַאמרעה 'ר תבצמ ל"ז ןייטשקע ריאמ 'ר תבצמ

 1966 ןַאמגרעב .רגָאטָאֿפ



 (1896--1831) ל"ז דלפנענַאווש רשא 'ר תבצמ ל"ז דלפנענַאווש ןמלז המלש 'ר תבצמ
 ל"ז דלעפנענַאװש רשא 'ר ןב

 (1921) א"פרת רטפנ

 1967 ןַאמגרעב .רגָאטָאפ



2 
 יי

 רעגנידלָאז קירנעה 'ר תבצמ (1936) ו"צרת רטפנ ל"ז רעללעק החמש 'ר תבצמ

 1922--1809 -- ב"פרת--ט"כרת

 1966 ןַאמגרעב .רגָאטָאפ

142 



 ל"ז טעמָאכ) טעמָאק הקבר תבצמ ל"ז (טעמָאכ) טעמָאק המלש 'ר תבצמ

 1928--1864 -- ח"פרת--ד"כרת 1933--1858 -- ג"צרת--ח"ירת

 1947 .ח .א ר"ד ,רגָאטָאפ
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144 

 ] 1966 ַאמגרעב .רג ָאטָאפ

 1940 תנשב בובלב רטפנש

 1924--ד"פרת רטפנ ל"ז ץימ לימע ר"ד תבצמ
 'ר -- (ץשלעיב) ץימ ןאעל

 ה לש רבק
 ה םחנמ

 אקסלעיבמ בר

 .רגמ ויחא רכזל ןורכז חולו ל"ז לל

 ה לע הבצמ



 ל"ז שובנעזור ןַאילימיסקַאמ ר"דו ל"ז רדיוו לימע

 האושה תנשב םיצאנה ידיב וחצרנש

 1945 תנשב רטפנ ל"ז ןמליפש קירנעה .רגמ תבצמ

5 



 "אווונ, בוחרב תיזחמ "שדחה תסנכה תיב ,ל תישארה הסינכה

 סַאגיַאוװנ רעד ןיא טייזדטנָארפ רעד ןופ "לוש רעיינ, רעד וצ גנַאגניירַא-טפיוה רעד



 ה או ש ה

 ןברוח רעד





 ָאלינרַאק ףסוי
 ןג-תמר

 םירוסי ןוא ןייפ ןופ געוו רעד

 ָאלינרָאק ףסוי

- 1-- 

 עקידהמחלמיברע ןַא ענרָאט ןיא טשרעהעג טָאה 1939 טסוגוא שדוח ףוס םוצ ןיוש

 רענרָאט רעד ףיוא טכַאנייב 11 רעגיײזַא םורַא טָאה 1939 טסוגיוא ןט28 םעד .הלהב

 ךס א ןוא טעגרהעג ןענעז ןשטנעמ עקינייא .עבמָאב-טייצ א ןסירעגפיוא עיצַאטסנַאב

 .ןרָאװעג טקידעשַאב רעייז זיא ףיוהנַאב םענופ ןינב רעד .ןרָאװעג טעדנּוווראפ ןענעז

 -רעלטיה טימ ךורבסיוא-המחלמ ןקידלַאב ןופ גָאזנָא רעטלוב א ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 .דנַאלשטייד .

 ןטירשרעביא ןעגנולייטפָא-יימרַא עשטייד עקַאט ןבָאה 1939 רעבמעטפעס ןט"1 םעד

 ..ןעײסָאש עשיליופ יד ףיוא טלָארעג ןיוש ןבָאה ןקנַאט עשטייד .ץענערג עשיליופ יד

 ןוא טעטש עשיליופ טרידרַאבמָאב טרעטשעגמוא ןיוש ןבָאה רערידרַאבמָאב עשטייד

 .ךעלטעטש

 רעד ןיא ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד טכַאמעג טָאה גנוטיילדיימרַא עשיליופ יד

 ןקידמערוטש םעד ןטלַאהוצפיוא ידכ ,ןוורעזער עסיורג ןריזיליבָאמ וצ טונימ רעטצעל

 .יימרַא רעשטייד רעד ןופ שרַאמסיורַאּפ

 טפראדעג ךיז בָאה ,ריציפָארעטנוא-רַאטינַאס רעטנידעגסיוא ןַא -- ךיא ךיוא

 רעבָא ןיוש זיא ןאב יד .עקָארק ןיא ןָאילַאטַאב-רַאטינַאס ןט5 םעד וצ ןלעטשוצ

 ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ןטפאשטרַא ערעדנַא ןוא עקָארק ןופ ..קיטעט ןעוועג טשינ

 עשיליופ ..חרזמ וצ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלעג ןענעז ןדיי ..םיטילּפ ןסַאמ ענרָאט

149 



 ןעלטימיעיצַאקינומָאק עכעלטמעז ןעמונראפ הלהב ןיא ןבָאה ןעגנוליײטּפָאיימרַא

 .ןַאס ךייט םעד ןכיירגרעד וצ סנטסלענשמַא יוו ידכ

 ךיא בָאה ,ענרָאט ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןָאילַאטַאב-רַאטינַאס רעט5 ןיימ ןעוו ןוא

 ..חרזמ ןייק ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג גנולייטפָא רעצנאג רעד טימ ןעמַאזוצ ךיז

 -רַאטינַאס ןיימ ןופ ןטַאדלָאס יד ךיז ןענעז רערידרַאבמָאב עשטייד ךרוד טגלָאפרַאפ

 ..רעדלעוו ןוא רעדלעפ עקיטייז יד ןיא ךיז קידנטלַאהַאבסיוא ,ןפָאלעצ גנוליײטּפָא

 ..רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןיימ וצ ענרָאט ןייק ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב ןגעוומוא ךרוד

 .ושטייר יד טשרעהעג ןיוש ןבָאה טָאטש רעד ןיא

 רעבמעטּפעס ןט8 םעד ענרָאט ןעמונרַאפ ןבָאה ײמרַא רעשטייד רעד ןופ ןעגנולייטפָא

 ןבָאה אפאטשעג רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןוא געט עכעלטע ייברַאפ ןענעז םיוק .9

 -לַאנימירק עשטייד) "ָאּפירק , יד ךיוא .טייקיטעט עשירעכערברַאפ ערעייז ןביוהעגנַא

 ַאיצילָאּפ, ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ײצילָאּפ עשיליופ יד ןוא סע .סע יד .(ײצילָאּפ

 ןביוהעגנָא דלַאב ןבָאה ,ןרידנומ עיולב-לקנוט ןגָארטעג ןבָאה ייז לייוו ,?ַאווָאטַאנַארג

 .טָאטש רעד ןיא ןשרעה וצ

 עשירַאסימָאק א ןעמיטשַאב סָאד ןעוועג זיא ָאּפַאטשעג רעד ןופ וטפיוא רעטשרע רעד

 ךָאנ ןוא ןקַאילָאּפ זיולב טרעהעג סגנַאפנָא ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 .ןשטייד זיולב גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד ןעמונעגרעביא ןבָאה טייצ רעסיוועג ַא

 ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד ךרוד ןרָאװעג טצעזאב ןענעז ןטמַא עכעלטמעז

 .טָאטש רעד ןיא ןעגנוניוו עשידיי עטסנעש יד

 ןטנַאּפקָא עשטייד יד .דנוק טסענרע שטייד רעד ןרָאװעג זיא "ןאמטפיוהדזיירק,

 עשידיי עלַא ןיא. גנורעקלעפאב עשידיי יד ןפדור וצ ןעמונעג דלַאב ךיז ןבָאה

 ןרַאסימָאק ןרָאװעג טצעזעגניירא ןענעז ןטפעשעג עסיורג ןוא ןעגנומענרעטנוא

 טריפעגכרוד ךעלגעטיגָאט שיטַאמעטסיס ןענעז ןעגנוניווו עשידיי ןיא ,"1צ60080מ00ז"

 יד .סטוג ןוא בָאה שידיי ןרָאװעג טביורעגוצ זיא'ס עכלעוו תעב ,סעיזיווער ןרָאװעג

 ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא דנַאלשטייד ןיא תוחפשמ ערעייז ראפ טגרָאזעג ןבָאה ןשטייד

 ןעיורפ ערעייז ןצונ ןעגנערב טנָאקעג ןוא טרעוו א טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןדיי ייב

 .דנַאלשטייד ןיא רעדניק ןוא

 ,םיצפחידלָאג ןוא-רעבליז ערעייט :טביורעגוצ םילשומ עשטייד יד ןבָאה ץלַא

 ךימ ייז ןבָאה לֶאמנייא טשינ .רעקיטשלבעמ ענעטלעז ןוא סענַאוויד ,ןלאטשירק

 םייב טעברַא רעד וצ ךימ טנַאפשעגנייא ןוא גנוניוו ןיימ ןופ טפעלשעגסיורַא

 .ןעניזאגַאמ יד ןיא ןכַאז-טרעוו עטביורעגוצ יד ןריפרעביא

 ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק ןופ טרפב ,ןסַאג יד ףיוא ןדיי ןפַאכ סאד

 ןרָאװעג זיא -- ןסַאג יד ןרעקסיוא ןוא ןקינייר םייב ןטעברַא וצ ייז ןביירט סָאד ןוא

 עגנוי ךיז ןבָאה טייקידתוירזכא רעמַאזיורג א טימ .גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט א
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 יד רעביא טעוועקעדזיא ןעלטיה יד ףיוא פעק-ןטיוט טימ טייל-,סע.סע עשטייד

 טזומעג פעלק עשירעדרעמ רעטנוא ןבָאה סָאוו ,"רערעק-ןסַאג,, עשידיי עטעטכענקרַאפ

 .ןצנאט ןוא ןעגניז וצרעד ךָאנ

 ..ןסַאג יד ףיוא טעברַא רעד וצ ןבירטעג ןשטייד יד ךימ ןבָאה לָאמ ןייא טשינ

 ..יינש םעד ןרעקוצקעווא גָאט-רעטניװ ןקיטסָארפ ,ןטלַאק ַא ןיא

=== 2 = 

 'ירעזייה יד ןופ ןרעיומ יד ףיוא ךיז ןבָאה 1939 רעבמעטפעס ןט12 םעד ןיוש

 ןעָאלב"סייוו א טימ רעבלעוועג עשידיי יד ןענעכייצנָא ןגעוו תועדומ עטשרע יד ןזיווַאב

 זיולב טשינ ןבָאה ייברעד ,רעטסעמכרוד ןקידרעטעמיטנעצ 15 א ןופ ןכייצפָא דוד ןגמ

 יוזא טזומעג ןבָאה ןדליש עכעלטמעז ךיוא טרעיינ ,רעבלעוועג יד ןופ ןריט יד

 רָאג ַא טָארדעג טָאה גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד ןייז רבוע רַאּפ. ןרעוו טנכייצעגנַא

 ,ףָארטש עגנערטש

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ץנעטסיזקע עלעירעטַאמ יד ןבָארגוצרעטנוא ידכ

 עלַא קנעב יד ןיא ןרָאװעג טריקָאלברַאפ 18.9.1939 ןופ גנונעדרָארַאפ א טיול ,ןענעז

 ןופ םוכס ןדעי טזומעג ייז ןבָאה ייברעד ,ןדיי ןופ ןפייס ןוא ןטיזָאּפעד ,סעטנָאק

 טנָאקעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןופ ,ָאטנָאק-"רעּפש, א ףיוא ןלַאצנייא סעטַאלז 2.000 רעכעה

 ,ךעלטנכעוו סעטָאלז 250 סנטכעה ןעמענסיורַא

 ןפָארטעג סָאמ רעסיורג ןיא ןבָאה ןעגנוצענערגַאב עוויטארטסינימדַא ענעדישרַאפ

 ,ןטייקירעווש עסיורג טימ ןעלגנַאר ךיז טזומעג ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ ילעב עשידיי יד

 .ןטַאטשרַאוו ערעייז ןטלַאהוצפיוא ידכ

 ענרָאט ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא טיונ יד ןגיטשעג גָאט ןדעי טימ זיא ױזַא

 ןדיי רענרָאט .ןעמייה עשידיי ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה רעגנוה ןוא תוקחד ןוא

 וצ ידכ ,ןכַאז עלופטרעוו ערעדנא ןוא גנוריצ רעייז ןפיוקראפ ןביוהעגנָא ןבָאה

 ,ןפיוקרַאפ וצ סָאוו טַאהעג טשינ ןבָאה סָאוו יד .טייצ ערעווש יד ןטלַאהרעביא ןענָאק

 ןוא םיבורק דצמ ףליה רעד ףױא ןזיוועגנָא ןעוועג ןענעז ןוא טרעגנוהעג ןבָאה

 ןיא טלקיװטנַא טלָאמעד ךָאנ טָאה סָאװ ,הליהק רעשידיי רעד דצמ רעדָא ,טניירפ

 .טייקיטעט עלַאיצָאס א סָאמ רעטצענערגַאב א
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 סָאװ ,הריזג עיינ א ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא 1939 רעבמעווָאנ ןט23 םעד

 10 רעכעה ןופ רעטלע ןיא ,רעטכעלשעג עדייב ןופ ןדיי עלא זַא ,טנדרָארַאפ טָאה

 ,רעטעמיטנעצ 10 ףיוא עטיירב ,םעֹרָא ןקניל ןפיוא רעדנעב עסייוו ןגָארט ןזומ רָאי

 -הליהק רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ יד .דוד-ןגמ ןעיולב ןטיינעגפיוא ןא טימ
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 "טצרַא, טפירשפיוא רעד טימ דנַאב-םערָא רעד

 "גמ םענעטּפָאהעגסױא ןַא טימ רעדנעבמערָא עפייטש ןגָארטעג ןבָאה גנוטלַאװרַאפ

 עשידיי .רעניווונייא עשידיי ערעדנַא ןופ ןדיישרעטנוא ןענָאק ייז לָאז ןעמ ידכ ,דוד

 ןטייוצ ַא ךָאנ רעדנעבמערַא יד ףיוא ןגָארט וצ ןרָאװעג טביולרעד זיא רעניצידעמ

 ."טצרַא, טפירשפיוא ןַא ןטימ דנַאב

 סיורג טגיילעג ןבָאה ײצילָאּפ עשיליופ יד ךיוא יוו ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשטייד יד

 דנַאבמערָא םעניירמוא ןַא ראפ ןוא רעדנעבמערָא יד ןופ טייקנייר יד ףיוא טכיוועג

 עכעלטע ךשמב טסערַא טימ רעדָא ,ףָארטשטלעג ַא טימ ןרָאװעג טפַארטשאב ןעמ זיא

 .הסיפת טָארדעג טָאה דנַאב-םערָא םעד ןגָארט טשינ ראפ .העש

 ערעדנַא עלַא טימ טלעטשעגכיילג ןעוועג גנואיצאב רעדעי ןיא ןענעז עטדמשעג

 םעד טלייטעג ןבָאה םידומשמ יד ןוא ןפלָאהעג טשינ טָאה דמש רעד .ןדיי

 -- לשמל | יוזַא .ענרָאט ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ לרוג

 רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןַאמרעפָא ןוא וואנורג טײל-ָאּפַאטשעג יד ןעוו

 ןעמ תעב ,4 סַאג-ןעפָאש רעד ףיוא רעטסעב רעינישזניא דמושמ ןופ גנוניווו

 רעד ייב ייז ןבָאה ןכַאזטרעװ עטביורעגוצ יד טרָאד ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה ןעמ

 ןייא רָאנ טָאה ,גנוניווו רעד ןיא עדנזעוונָא יד ןשיווצ זַא ,טקרעמַאב טייהנגעלעג

 ,עדנזעוונָא עלַא ...טרעגעצעג גנַאל טשינ טָאה ןַאמרעּפָא .דנַאב-םערָא םעד ןגָארטעג יורפ

 גנוניווו רעד ןופ ןבירטעגסױרַא רע טָאה ,דנַאב-םערָא םעד ןגָארטעג טשינ ןבָאה סָאװ
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 יורפ יד רָאנ זיא ןבעל ןבילבעג .ןסָאשרעד עלַא טרָאד ןוא זיוה םענופ ףיוה ןפיוא

 ,דנַאב-םערָא ןטימ
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 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד ןרָאװעג רערעווש זיא גָאט ןדעי טימ

 טלעטשעגנייא זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ןיוש .ענרָאט ןיא

 טכַאמרַאפ ןענעז סע ..טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק עדעי ןרָאװעג

 זדנוא ןבָאה טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא .ןענייאראפ ןוא ןלוש עשידיי עכעלטמעז ןרָאװעג

 וצ גָאט ןופ ..רקפה זיא ןבעל רעזדנוא זַא ,ןליפ וצ ןבעגעג רעשרעה עשטייד יד

 רעד ףיוא ןענעגעגַאב םייב .רעקידתוירזחא ןרָאװעג ןטַאט-טלַאוועג ערעייז ןעגעז גָאט

 םענופ לטיה סָאד ןעמענּפָארַא ןוא ןסירגַאב םיא טזומעג דיי ַא טָאה ,שטייד ַא סַאג

 וליפא, רעדעי וצ דיי א ןעמענ וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה שטייד רעדעי .ּפָאק

 ,טכַאנ ייב יצ גָאט ייב ,טייצ רעדעי וצ רע טָאה קעווצ םעד וצ .טעברַא רעטסרעווש

 רעד ףיוא םיא ןפאכ רעדָא ,בלעוועג ,גנוניוו רעד ןופ דיי ַא ןפעלשסיורא טגעמעג

 ,שזַאגַאב רעייז ןגָארט םייב זדנוא טימ טצונַאב ךיז ןבָאה רעגניווצאב עשטייד יד .סַאג

 ,ןלַאירעטאמ ערעווש ןוא תורוחס ןענעדַאלפיוא ייב ,סָאטױא ערעייז ןקינייר םייב

 טימ ןרָאװעג ןפרָאװַאב רימ ןענעז ייברעד ,'ודכו ךעלעגעוו-רעגערט ןפעלש םייב

 ראפ ןיול רעד ."עדוי-רעואז, ,"עדוי-ןייוש, ,"עקערעפ עדוי, יו רעטרעוו-לדיז

 םענופ לייט ןרעטניה ןיא רעדָא ויירצ ךיוב ןיא ּפָאק א ןעוועג זיא טעברַא אזא

 ...רעפרעק

 ןענעז ןריציפָא-ייצילָאּפ ןוא ַאפאטשעג עכיוה יד ןופ טפַאשרעניד רעד וצ

 דזיוה א ןריפ ףיוא טנעקעגסיוא טוג ךיז ןבָאה סָאוו ,ןעיורפ עשידיי ןרָאװעג טלייטעגוצ

 .טפאשטריוו

 ןגעלפ ,ןדיי ןופ ןקזוחּפָא ןוא ןלייוו לסיב א טלָאװעג ךיז ןבָאה ןשטייד ןעוו ןוא

 קיטייזנגעק ךיז ןלָאז ייז ...ןליופאב ןוא ןדיי רעמ רעדָא ייווצ סַאג רעד ףיוא ןפורוצ ייז

 ..ןגָאלש קיטולב

 ייב .ןעמרָאפ עמַאזױרג ןעמונעגנָא טפָא טָאה ןדיי ןרעטַאמ ןוא ןקינייפ סָאד

 יד ןיא רעדָא סאג רעד ףױא עטּפַאכעג יד ןשטייד יד ןגעלפ טייהנגעלעג רעדעי

 ךיז ןקוקוצ האנה רעשיטסידַאס א טימ ידכ ,ןסישרעד טימ ןעָארד ,ןדיי ןעגנוניווו

 .תונברק ערעייז ייב ןפורעגסיורַא ןבָאה ייז ןכלעוו ,דחפ םוצ

 ןבָאה ,תואגח עכעלטסירק יד ברע -- 1939 רָאי ףוס גָאטדרעטניוו א םענייא ןיא

 ןיא ייז טריפעגקעווַא ןוא ןדיי עכעלטע סַאג רעד ףיוא טּפַאכעג םיחצור עשטייד יד

 ךיז טציא ןבָאה סע ווו ,סָאג-רעווַאשיכ רעד ףיוא ןרעסַאק-ןענאלוא עקילָאמַא יד
 ןבירטעגניירַא .ןדיי עטפַאכעג עלא ןעמ טָאה טרָאד .טייל-.סע.סע יד ןטלַאהעגפיוא
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 רעד וצ םינפ ןטימ ךיז ןלעטש וצ ןליופַאב ייז טָאה ןעמ ּוװ ,בוטש רעסיורג א ןיא

 ןעמוקעגנָא זיא דלַאב ...ךיוה רעד ןיא טנעה יד ןטלַאה וצ ןוא ןעינק וצ ךָאנרעד ...טנַאוו

 ןענעז סָאד, :רעטרעוו יד טימ ןוא יודוו ןגָאז וצ עלַא ןלױפַאב ןוא ןַאמ-סע.סע ןַא

 דטיירב ַא ןענישרעד זיא םיא ךָאנ .ןדנווושראפ רע זיא -- "ןטונימ עטצעל ערעייא

 .טנַאה רעד ןיא רעסעמ"בצק גנַאל ַא טימ ןוא לטיק ןסייוו ַא ןיא ןַאמ-סע.סע רעקיציילפ

 ,ןשטנעמ יד ןלַאפַאב זיא סָאוו ,קערש םעד ןלעטשוצרַאפ ךיז טכייל זיא סע

 עקידנעינק ייר רעד ןופ ןטשרע םעד טריפעגסיורַא טָאה ןאמ".סעדסע רעד ןעוו

 רעסעמ ןוא לטיק ןייז ףיוא ןוא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ןטונימ עכעלטע ךָאנ ...ןדיי

 ןופ ןטייווצ םעד טריפעגסיורַא רע טָאה ףכית ..טולב ןופ םינמיס ןעזעג ןעמ טָאה

 לטיק ןטקיטולברַאפ רעמ ךָאנ א טימ ןעמוקעגקירוצ דלַאב רעדיוו זיא זוא ייר רעד

 םעד טריפעגסיורַא טָאה רע זיב טרזחעגרעביא סָאד רע טָאה ױזַא ןוא רעסעמ ןוא

 .בוטש רעד ןופ דיי ןטצעל

 ,לָאמ סעדעי ,לטיק ןסייוו ןיא ןַאמ-.סע,סע רעד טָאה בוטש רעקידתונכש רעד ןיא

 ןוא זדנַאג א רעסעמ ןגנַאל םעד טימ ןטכָאשעג ,דיי א טריפעגניירַא טָאה רע ןעוו

 יד ןטיירגוצ ןוא ןקינײרּפָא ,ןרעדעפ יד ןקילפ טזומעג ןבָאה ןדיי עטּפַאכעג יד

 ,ןרעסַאק-.סע.סע יד ןיא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טיײצלָאמ רעסיורג א וצ זדנעג

 .טיירפאב ןדיי יד ןעמ טָאה טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ ןהעש ערערעמ ךָאנ טשרע

 ןקזוחוצּפָא זיולב טשינ ןעוועג זיא קעווצ רעייז סָאװ ,ןלַאפ עכעלרעדיוש עכלעזַא

 ןוא יז ןקירעדינרעד וצ ךיוא טרעיינ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןכאמ טָאּפש וצ ןוא

 .גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט א ןעוועג ןענעז -- לַארָאמ ריא ןכַאוושוצפָא

 ו

 ןדיי :תוריזג עיינ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז 1929 רעבמעווַאנ ןט4 םעד

 טימ ןעלדנַאה וצ ,סעיצוטיטסניא עשהכולמ ןיא ןטעברַא וצ ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא

 זיא רעניצידעמ-םיריױטקָאד עשידיי ;:עטצרע עשירַא ייב ךיז ןלייה וצ ,רעירַא

 ןעמענרַאפ טרָאטעג טשינ ןבָאה ןדיי .ןטנעיצַאּפ עשירַא ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןטָאברַאפ

 עטקיטפעשַאב ,ןדיי עלַא .ייוומארט רעװענרָאט םענופ ןלייט עטשרעדָאפ יד ףיוא רעצעלפ

 םוש ןָא טעברַא רעד ןופ ןרָאװעג טפַאשעגפָא ןענעז ,ןטמַא ענעדישראפ יד ןיא

 .גנוקידעשטנַא

 עשטייד יד ןעוו ,ןדיי רענרָאט יד ןלַאפַאב טָאה המיא ןוא הלהב עכעלקערש א

 ןלָאצנייא טשינ ןופ דיירסיוא ןַא רעטנוא ,1929 רעבמעווָאנ ןטפ םעד ןבָאה ןרַאברַאב

 .ענרָאט ןיא םישרדמ יתב ןוא ןלוש עלַא ןדנוצעגרעטנוא, עיצובירטנָאק עכיוה יד

 ןלוש עלַא טכַאמעג בורח גָאט ןייא ןיא טָאה עיצקַא עשילַאדנַאװ עקיזָאד יד

 .תורות רפס ןוא םירפס יד טימ ןעמַאזוצ ,ענרָאט ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא
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 סעקנעמ הרובד יד ,שרדמה תיב סָאד ,לוש עכעלמיטרעטלַא יד ןרָאװעג זיא טנערברַאפ

 ,זױלק רעד ןופ ןבילבעג טשינ זיא רכז ןייק .ענישורטס רעד ףיוא לוש יד ןוא לוש

 רענרָאט ךרוד ןרָאװעג ןטלאהעגסיוא ןענעז סָאװ ,ךעלביטש ןוא םינינמ יד ןופ

 לושדרעגערט יד ןוא לגרַא םעד טימ לפמעט רעד קעווַא זיא ךיור ןטימ ...םינבר

 -סקלָאפ ןוא סעקינשַאּפָארָאה עשידיי טנוואדעג ןבָאה סע ּוװ ,עקווֶאבַארג רעד ףיוא

 רעד ןופ ןרעיומ עקרַאטש יד ןרָאװעג ןסירעגפיוא ןענעז טימַאניד טימ .ןשטנעמ

 םעד ןופ ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ ךעלצנעג זיא עכלעוו ,לוש רעיינ

 ןפיוא טציא טייטש סָאװ ,לייז רעטקאהעגּפָא ןייא זיולב זיא שודק םוקמ ןכעלרעה

 םענעטינשרַאפ םענופ רבק-ןסַאמ ןפיוא לָאמקנעד-הבצמ סלַא ,תורבקה תיב רענרָאט

 םעד ןבעל ,לוש עטלַא יד ןענאטשעג זיא'ס ווו ,טרָא ןפיוא ךיוא .םוטנדיי רענרָאט

 ..לֹוש רעד ןופ רעמעלַאב רעד טנייה ךָאנ טייטש ןוא ןבילבראפ זיא ,ץאלפ"שיפ

 עכעלרעדיוש יד ןלעטשוצנייא ןענַאגרָא ָאּפַאטשעג יד ייב ןעגנואימאב עלַא

 טרעוורַאפ גנערטש זיא סע -- ךפהל .גלָאפרעד ןָא ןבילבעג ןענעז עיצקַא-סגנוטכינרַאפ

 .רעייפ סָאד ןשעל וצ ןעלטימ זיא'ס עכלעוו ןעמענוצרעטנוא ןרָאװעג

 ערעזדנוא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה גנולמוטעצ ןוא טייקרעכיזמוא ןופ ליפעג א

 וצרעד .עיצקַא-סגנטוטכינרַאפ רעשטייד רעשילרעטסיוא רעקיזָאד רעד ךָאנ רעצרעה

 עשימַאנָאקע יד ןוא ןסאג יד ףיוא ןדיי ןופ ןעגנופאכ עשיטאמעטסיס יד ןבָאה

 לאמא סָאװ ןיא טייקמערַא ןופ גנוטיירפשראפ רעד ףיוא טקריוועג סעיסערפער

 ןעלגנַאר וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םיריבג עקיטכענ .ןעמייה עשידיי לָאצ רערעסערג

 הליהק רעשידיי רעד ייב גנולייטפָא רעלַאיצָאס רעד דצמ .תוגאד עלעירעטַאמ טימ

 רעשידיי רעד ףיוא טיונ יד ןרעדניל וצ ןעגנואימַאב ןרָאװעג טכַאמעג וליפא ןענעז

 גנוטלַאווראפ-הליהק רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןעלטימ עטצענערגַאב יד רעבָא ,סַאג

 רעד תבוטל עיצקַא-ספליה ערעטיירב א ןעלקיװטנַא וצ טביולרעד טשינ ןבָאה

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעטמערָארַאפ

 רעד טיול .ןהעש-ייצילָאּפ ןדיי רַאפ ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז קיטייצכיילג

 ןזָאלרַאפ סָאד ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןדיי זיא 1939 רעבמעצעד ןט11 ןופ גנונעדרָארַאפ

 רעגײזַא ןופ רעצעלפ ןוא ןסאג ,ןגעוו ףיוא ךיז ןזייוואב סָאד ךיוא יוו ,ןעגנוניווו ערעייז

 לָאצ א ןוא גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ רעדילגטימ יד זיולב .גָאטרַאפ 5 זיב טנווַא 9

 ףיוא טייצ רעדעי וצ ךיז ןעניפעג וצ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב ןבָאה עטצרע עשידיי

 קידנליוו טשינ -- "תוכז, ןקיזָאד םעד ןופ טרינגיזער רעבָא ןבָאה ייז .סַאג רעד

 .תונכס ענעדישרַאפ ףיוא ןרעוו טלעטשעגסיוא
= 6 == 

 דנַאב-םערָא םעד ןגָארט וצ ןרָאװעג טנדרָארַאפ זיא 1929 רעבמעצעד ןט18 םעד

 .םערָא ןקניל ןפיוא טָאטש ,ןטכער ןפיוא
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 גנוטלאווראפ-הליהק רעד ןופ טרָא ןפיוא ןשטייד יד ןבָאה שדוח ןבלעזמעד

 "טארנעדוי, םענופ ץיז רעד .שארב "ןטסטלענעדוי, א טימ "טַארנעדוי, א ןפַאשעג

 ןטימ ,11 סַאג'ַאװָאנ רעד ףיוא הליהק רעד ןופ ןינב םעניא ןענופעג ךיז טָאה

 רקיעב ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןייז ןוא סַאגיַאנשטרַאװלָאפ רעד .ןופ גנַאגנייאטפיוה

 ןעגנונעדרָארַאפ יד גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ םינינע עלַא ןיא ןריפוצסיוא

 ןטלַאווראפ סאד טרהעעג טארנעדוי םוצ טָאה ייברעד ,ןענַאגרָאטכַאמ עשטייד יד ןופ

 עשידיי ערעדנַא טימ ןוא זיוה-םימותי ןוא ד-םינקז ןטימ ,לָאטיּפש ןשידיי ןטימ

 .סעיצוטיטסניא

 ענעעזעגנָא ןוא עכעלרע ןענאטשעג "טַארנעדוי, םענופ שארב ןענעז הליחתכל

 טימ ןייז לגוסמ ןלעוו ייז זַא ,טביילגעג תמאב ןבָאה סָאוו ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 ײטנַא עשטייד יד ןופ טייקפראש יד ןפמעטוצפַא העפשה רעכעלנעזרעּפ רעייז

 ןבָאה ענרַאט ןיא "טארנעדוי, םענופ רעריפנָא עטשרע יד ןשיווצ .תוריזג עשידיי

 יד ןופ תונווכ עתמא יד דלַאב קידנעעזכרוד סָאוו ,םינקסע עטסנרע ןענופעג ךיז

 ,"דובכ , ןטפַאהלפייווצ ןקיזָאד םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,רעבָאהטכַאמ עשטייד

 טרידיווקיל ייז טָאה ָאּפַאטשעג יד רעדָא ..ענרָאט ןופ ירמגל ןפָאלטנַא ןענעז רעדָא

 עשיטסינויצ עלופטסנידרַאפ יד טימ ןעשעג זיא סָאד יוו ,רעגאל-ןטיוט רעציוושיוא ןיא

 ,1940 רָאי םעד טניז טשרע .ערעדנַא ןוא גרעבדלָאג ר"ד ןוא לעקנעש ר"ד םיגיהנמ

 רעד ןָא םוטנדיי רענרָאט םענופ גנוקיליטַאפ רעכעלצנעג רעד וצ זיב ןיוש זיא

 ןוא "רעטסטלע-ןעדוי, סלַא ןַאמקלָאפ ןענַאטשעג "טַארנעדוי, רענרָאט םענופ ץיפש

 .רעטערטרַאפ ןייז סלַא ,טפיוהרעל .י

 ,בוטש :ערעדנַא ןשיווצ ,טרעהעג טציא ןבָאה ?טַארנעדוי, ןקיזָאד םעד וצ

 ןענעז "טַארנעדוי, םענופ ײלצנַאק רעד ןיא. רעלדנעהניילק ןוא טסאפ .י ,לעקנערפ

 -הליהק עקידרעירפ יד ערעדנַא ןשיווצ יוו ,ןטמַאאב ערערעמ ןעוועג טקיטפעשַאב

 -רעואז .ע רעטמַאַאב-להק רעקידרעירפ רעד ,םָארטש ארָאד ,רעפואל .ט :סניטמַאַאב

 | .רעבאפ אקשער ןוא גינָאה .רגמ .רפ סָאד ,םָארטש

 -טָאטש רעשטייד רעד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול ,טַארנעדוי רעד טָאה רעירפ ךָאנ

 רעניווונייא עשידיי עלא ןופ המישר ַא טלעטשעגפיונוצ 4.11.1939 ןופ גנוטלַאוורַאפ

 עכעלגעמראפ ןופ המישר ערעדנוזאב א ןרָאװעג טכאמעג זיא ייברעד ,ענרָאט ןיא

 יד ןבָאה המישר ַאזַא ןופ דוסי ןפיוא .ןדיי עקיאעפ-סטעברַא ןופ ערעדנוזאב א ןוא

 רעשידיי רעד ןופ לייט ןכעלגעמרַאפ םעד ייב עיזיווער ַא טריפעגכרוד טיילדָאפאטשעג

 -טרעוו ערעייט ענענופעג עכעלטמעז טביורעגוצ ןבָאה ייז רעכלעוו תעב ,גנורעקלעפַאב

 סעצוואפאטשעג יד טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ןעגנורעדנילפ עקיזָאד יד ייב .ןכַאז

 יד ןגַאלשעג ךעלרעדרעמ וצרעד ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,קַאװָאנ ןוא יקטולאמ ןָאפ

 ,ןכַאז עטביורעגוצ יד ןופ רעמיטנגייא
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 טלייוועגסיוא ךעלגעטיגָאט זנא ןשטנעמ עקיאעפטעברַא ןופ המישר רעד ןופ

 ענעדישרַאפ רַאפ ָאּפַאטשעג רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענעז עכלעוו ,ןדיי לָאצ א ןרָאװעג

 ןפיוקסיוא טנָאקעג ןדיי ךיז ןבָאה ןטעברַא עכלעזַא ןופ .ןשטייד יד תבוטל ןטעברַא ערעווש

 טנױלַאב ןגעלפ סע ןכלעוו ןופ ,טלעג םוכס ןסיוועג א טַארנעדוי םעד ןלָאצניײא ךרוד

 .טעברַא רעד וצ טרָא רעייז ףיוא טקישעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןשטנעמ ןרעוו

 םענופ דרשמ רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,זיוה םענופ ףיוה םעניא

 עקילייווטייצ ַא רַאּפ טנידעג טָאה סָאוו ,לרעמעק ןרעצליה א ןענַאטשעג זיא, טארנעדוי

 ןקידיילרעד וצ ידכ ,טַארנעדוי םענופ ָארויב ןיא ןעמוק טפַא געלפ ךיא .הסיפת

 יוו ןעזעג לָאמ ןייא טשינ ךיא בָאה טייהנגעלעג רעד ייב ןוא םינינע ענעדישרַאפ

 ףיוא טפאכעג טָאה רע ןכלעוו ,דיי א לרעמעק םוצ ןריפוצ טגעלפ ץעיווָאפאטשעג א

 ךָאנרעד דלַאב ןוא ..דנַאבמערָא םעד ןגָארטעג טשינ יאדווא טָאה רע לייוו ,סַאג רעד

 | .סָאש-רעװלָאװער ַא ןופ לַאנק םעד טרעהעג ןעמ טָאה

 סע ןכלעוו ייב ,עלעגעוו-םיתמ א ןענַאטשעג ךיוא זיא ףיוה ןקיזָאד םעד ףיוא

 עבַאגפיוא רעייז סָאװ ,אשידק הרבח רעד ןופ ןדיי עפורג א טרירושזיד דימת טָאה

 תורבקה תיב ןפיוא ,ןדיי ןסאג יד ףיוא ענעסָאשרעד יד ןריפוצרעבירַא ןעוועג זיא

 .הרובק וצ טרָאד ייז ןעגנערב וצ ןוא

 ערעכעה יד ןופ ןשינעטסולג עלַא זַא ,רַאפרעד ןגרָאז טזומעג טָאה טארנדוי רעד

 טקידירפַאב ןלָאז עקירעהעגנָא-החּפשמ ערעייז ןוא ןריציפָא-ייצילָאפ ןוא דָאּפַאטשעג

 עכעלטפַאשטריוו עלעיצעפס ַא ןרָאװעג ןפאשעג טַארנעדוי םייב זיא קעווצ םעד וצ .ןרעוו

 טימ םילשומ עשטייד יד ןגרָאזרַאפ וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא ריא סָאװ ,גנולייטפָא

 עשיטעמסָאק עטסרעייט יד טימ ,ןעגנוטכירנייא-בולק ןוא -סגנוניווו עזעירוסקול

 ךיוא ןענעז סע .םישובלמ עטסנרעדָאמ ןוא ןסעטַאקילעד ענעטלעז טימ ,ןעלקיטרַא

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןטאטשרַאווזרעטסוש ןוא -רעדיינש עשידיי עלעיצעפס ןעוועג קיטעט

 .גנוניולאב םוש ןָא -- ךיז טייטשרַאפ ,ןריציפָא-יײצילָאּפ ןוא דָאּפַאטשעג יד ראפ

 טימ ןרָאפוצמורַא טיירג ןייז טייצ רעדעי וצ טזומעג ןבָאה תולגע-ילעב עשידיי

 עלַא ןופ .ןטייקידתוירזחא ערעייז וצ ןקוקוצ ךיז ןוא םיחצור עשטייד עקיזָאד יד

 טניווו סָאװ ,קאזיא לארשי ןבעל ןבילבעג זיא תולגע-ילעב עשידיי עקיטלָאמעד

 .לארשי ןיא טנייה

 סָאװ ,לָאטיּפש ןשידיי ןטימ גנוטלאווראפ יד טרעהעג ךיוא טָאה טַארענדוי םוצ

 שוינעגוע ר"ד רָאטקעריד ןקידהמחלמרַאפ םענופ גנוטייל רעד רעטנוא ןבילברַאפ זיא

 יוו ,םירױטקָאד ענעבעגעגרעביא ןוא עמַאזסטעברַא עפורג א טימ ןעמַאזוצ .רעפיש

 ,לעטכַאװ םייח ר"ד ,עססעט ר"ד ,יורפ ןייז ןוא ךָאלב ןיצראמ ר"ד ,קיטסול ר"ד

 טליפרעד שפנ תריסמ טימ רע טָאה ,דירפגיז ר"ד ןוא רעטכעש .ע ר"ד ,רעלדנעה .ר ר"ד

 -םיריוטקַאד רעצנַאג רעד טָאה ןעגנוגנידַאב-עיצַאּפוקָא עטסרעווש יד ןיא .ןבַאגפיוא ענייז
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 ןגָארטעגייב ליפ ,םיתרשמ עכעלטמעז ןוא רעטסעווש-ןקנַארק עלא ךיוא יוו ,לַאנָאסרעּפ

 רַאפ לגנַארעג ןרעווש ךעלנייוועגרעסיוא םעד ןיא .לָאטיּפש ןשידיי םענופ םויק םוצ

 סָאװ ,ץלַא ןפַאשנייא רַאפ ןוא עקנַארק יד רַאפ ןטנעמַאקידעמ עקיטיונ יד ןרעבָארעד

 רעייז טימ ןבָאה ,לָאטיּפש םענופ טייקיטעט יד ןכעלגעמרעד ןראפ ןעוועג קיטיונ זיא

 עגנוי ןפלָאהעגטימ ליפ ךיוא, רעטסעווש ןוא םיריוטקָאד יד ץוח א טייקטיירג תונברק

 ןבָאה ייברעד ,רעבַאפ םייח ,לײװרעטסָא .ג ,ךייר ןָאעל ערעדנא ןשיווצ יוו ,רעקידעמ

 עלַא ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יוו ןוא ןרַאטינַאס עלַא טעברַאעג ןערב ןלופ טימ

 ןענַאטשעג קיטומ ןוא יירטעג ,תונכס עטסערג יד ץָארט ןענעז סָאװ ,רעטסעווש"ןקנארק

 ,סנטסָאּפ ערעייז ףיוא

 עשיטסיטנעד א ךיוא טריטסיזקע -- םעניימעגלַא ןַא ץוח א טָאה ,לֶאטיפש םייב

 -לַאטיּפש יד .ָאלינרָאק ףסוי טסיטנעד םענופ גנוטייל רעד רעטנוא ,עירָאטַאלובמַא

 ךיוא זיא סע .(יקצורבָאד) רענייפ ףסוי רעטסיגַאמ ןכרוד ןרָאװעג טריפעג זיא קייטפַא

 טָאה סע רעכלעוו ייב ,גנולײטּפָא-עיצקעפניזעד א ןעוועג קיטעט לָאטיּפש ןשידיי םייב

 .ל"ז הקבר יורפ ןיימ טעברַאעג גנולייטפָא-ןעיורפ רעד ןיא

 עקיליוויירפ עפורג ַא ןופ ןעמוקַאב לָאטיּפש עשידיי סָאד טָאה ףליה עסיורג א

 טעברַא רעד ןיא תוחוכ ןוא ימ ןייק טרָאּפשעג טשינ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ

 ךיז ןבָאה ,תוחוכ עקיליוויירפ עטיירגספליה עקיזָאד יד ןשיווצ .עקנַארק יד תבוטל

 : רעטסעווש"ןקנארק סלַא עטקיטפעשַאב ןוא דנַאגרא םייח רַאטינַאס רעד טנכייצעגסיוא

 .עקָארק ןופ ץלָאהמורק .רפ סָאד ןוא רעגנַאל ,לעטכַאוו הזיור ,דנאגרא .רפ סָאד

 ,שארב רעניארקוא ןַא טימ לָאטיּפש ןשיטָאטש םעניימעגלַא םענופ רעריפנָא יד

 ליר ַא ךָאנ ןוא לָאטיּפש ןשידיי םענופ ץנעטסיזקע יד ןבָארגוצרעטנוא טימַאב ךיז ןבָאה

 1941 רָאי םעניא ,לָאטיּפש עשידיי סָאד זיא ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשטייד יד דצמ תופידר

 טימ זיא סָאװ ,זיוה-םינקז ןשידיי םענופ ןינב ןקיאייברעד ןיא ןרָאוועג טריפעגרעביא

 ןשינעפרעדַאב יד וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ןוא טעברַאעגרעביא שינרעטַאמ ןוא ימ רערעווש

 ,טלַאטשנַא-לָאטיּפש ַא ןופ

 רעדיוו לָאטיּפש עשידיי סָאד זיא עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטירד "ועד ךָאנ

 ָאּפַאטשעג יד טָאה ייברעד, סאג-לוש רעד ףיוא זיוה א ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא

 ןטנעמַאקידעמ ןוא ןטנעמורטסניא עלַא טעמכ ןעמונעגוצ גנולדיזרעביא רעד ייב

 שידיי וויטימירפ ַא ןרָאװעג טנדרַאעגנייא רעדיוו ןטייקירעווש עסיורג טימ זיא םיוק

 םענופ עיצַאדיווקיל רעקיטליגדנע ,רעטצעל רעד תעב טייל-.סע.סע יד ןבָאה ,לָאטיּפש

 ןוא לָאטיּפש םעניא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,עקנַארק עלַא ןסָאשרעד ,ָאטעג רענרָאט

 .ןטנעמַאקידעמ ןוא םירישכמ עשיניצידעמ עלַא טלזגעגוצ
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 טגנערדעגפיונוצ .1940 רָאי ןיא ןבעל רעזדנוא ןעוועג זיא קידהרוחש הרמ ןוא רעטיב

 וצ טפאכעג ,דחפ ןוא טייקרעכיזמוא רעקידנעטש רעד טימ ,ןעגנוניווו עגנע יד ןיא

 זדנוא זיא ,סָאװרַאפ םוש א ןָא ןרעוו וצ טריטסערַא רָאג רעדַא, טעברַא וצ ןרעוו

 .תוריזג עיינ ןופ טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ךיז ןעלגנַאר וצ ןעמוקעגסיוא

 -לַארענעג רעד טָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש

 1939 רעבָאטקָא שדוח ןיא ןוא הטיחש ערשכ יד טרעוורַאפ ,קנַארפ רָאטַאנרעבוג

 -סטעברַא רעד ןרָאװעג טנדרָארַאפ ןליופ ןטריפוקַא ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא זיא

 .ןדיי רַאפ גנַאווצ

 וצ ןדיי טרעוורַאפ קנַארפ טָאה 1940 רַאונַאי ןט26 ןופ גנונעדרַארַאפ רעד טימ

 .ןענַאב טימ ךיז ןצונַאב

 ןטָאברַאפ גנורעייפ רעשטייד א סעפע טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא זיא 17.4.1940 םעד

 טכעלטנפערַאפ זיא טָאברַאפ רעכעלנע ןַא .ןעגנוניווו ערעייז ןזָאלרַאפ וצ ןדיי ןרָאוועג

 ןדיי רענרָאט ןבָאה ייברעד ,בוט-םוי יאמ ןט1 םעד בילוצ 30.4.1940 םעד ןרָאװעג

 .רעטצנעפ יד ןופ ןקוקסיורַא טרָאטעג טשינ

 ןענעז ,ענרָאט ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא המיא ןא ןפראוו וצ ידכ

 ענעעזעגנָא עפורג ערעטייוו ַא םיצנעיװשָא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ,1940 בױהנָא

 רעד ,רעצלָאה קחצי ר"ד ,רעדיוו לימע ר"ד ןטַאקָאװדַא יד ,ערעדנַא ןשיווצ יוו ,ןדיי

 רעלעירטסודניא רעד ןוא שובנעזָאר ר"ד לוש רעשיאערבעה רעד ןופ רָאטקעריד

 ראפ עינמ ַא ןייז טנָאקעג ןדיי עכלעזַא ןבָאה םינילת עשטייד יד רַאפ .ץרַאווש בקעי

 יז טזומעג ןעמ טָאה ..םוטנדיי רענרָאט םעד יבגל רענעלפ-סגנוטכינרַאפ ערעייז

 .ןקיליטראפ ןוא ןרידיווקיל לכ םדוק

 רעד ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ןפלעהוצסיוא ןעוועג טביולרעד זיא הליחתכל

 טייצ ןופ .ןרָאװעג ןטָאברַאפ ךיוא סָאד זיא רעבָא דלַאב .ךעלקעפדזייפש טימ ,הסיפת

 ןטרַאּפסנַארט ערעסערג ןרָאװעג טריטרָאּפעד הסיפת רענרָאט רעד ןופ ןענעז טייצ וצ

 .ןעמוקעגקירוצ קידעבעל טרָאד ןופ זיא רעוו ןטלעז .ץיוושיוא ןייק ןטנַאטסערַא

 ןופ טױט ןגעוו טַאקינומָאק ַא טרָאד ןופ ןעמוקַאב םיבורק יד ןגעלפ טייצ ַא ךָאנ

 םיבורק יד ןבָאה טלעג םוכס ןסיוועג א ןלָאצנייא ךָאנ .ןטנאטסערא עטריטרָאּפעד יד

 .תמ ןטנערברַאפ םענופ שַא טימ עקשופ א ןעמוקַאב

 טײל-ָאּפָאטסעג יד .הסיפת רענרָאט יד ןעוועג טלופרעביא ןיוש זיא 1940 רָאי ןיא

 גנונעדרָארַאפ זיא'ס עכלעוו ןייז רבוע רַאפ ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי טריטסערַא ןבָאה

 .ןבעל סאד טכַאמעג רעווש ןבָאה סָאװ ,תוריזג ענעדישרַאפ לָאצ רעסיורג רעד ןופ

 ןרָאװעג טריטרָאפעד הסיפת רענרָאט רעד ןופ זיא ,1940 ינוי ןט14 םעד

 עשטייד יד ןכלעוו ,םיצנעיוושֶא ןייק עטריטסערַא 700 רעביא ןופ טרָאּפסנַארט ַא
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 רעד סױרַא זיא סע ןענַאוו ןופ ,'+, ןמיס ןטימ טנכייצאב -- הווקמ רעד רַאּפ טנעמונָאמ רעד

 םיצנעיװשָא ןייק רעגריב רענרָאט עטריטסערַא טרָאּפסנַארט רעטשרע

 ןופ טרָאּפסנַארט א ןעוועג זיא סָאד ."ץיוושוא, ןבעגעג ןעמָאנ א ןבָאה רעשרעה

 ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ייר רעצנַאג א ןופ ןוא ענרָאט ןופ ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ בור'ס ,גרַאט-יװָאנ ןוא ץנאסייינ ,וָאשעשז יוו ,עיצילַאג-לטימ

 ןענעז ייז זַא ,דשח ןטסדנימ םעד טקעוועג ןטנַאּפוקָא עשטייד יד ןופ ןגיוא יד ןיא

 .םישזער ןשיטסירעלטוה םוצ טלעטשעגנייא ךעלטנייפ

 גוצ א סױרַא ,הווקמ רעד ןבעל סַאג-ץינשזוב רעד ןופ זיא, ןעניגַאב ,גָאט םעד ןיא

 קירוצ רעמ טשינ ןיוש ןענעז ליפ עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ ןופ גוצ א ,ןטנַאטסערַא ןופ

 יד תעב עטרעטַאמעגסיוא ,עטלַא ןוא עגנוי ייז ןשיווצ ןעוועג .תוחפשמ ערעייז וצ

 ףיוא ןענַאגרָאדָאּפַאטסעג יד דצמ םייונע עכעלרעדיוש ןוא ןעגנושרַאפסיוא עקיליורג

 ,רערעל ןוא רעטעברַא ,ןכַאפ ענעדישרַאפ ןופ עלַא -- 18 סַאג-אקסנַאלושרוא רעד

 םירעיופ ,םירחוס ,םיחלג ,ןטַאקָאװדַא ,יימרא רעשיליופ רעד ןופ ןריציפָא ענעזעוועג

 .ןטנעדוטס ןוא

 עכעלטע ןיוש .ןסַאג רענרָאט יד ףיוא ןעוועג טייצ רעד וצ זיא טסופ ןוא ליטש

 ינוי ןט14 םענופ גָאט םעד ןיא זַא ,גנונערָאװ עכעלטנפע ןַא סױרַא זיא רעירפ געט

 ןייטש טשינ ךיוא רָאט ןעמ זַא ןוא ןסַאג יד ףיוא ךיז ןזייוואב וצ טרעווראפ זיא

 ףיוא ןעוועג ירפ רָאג ןיוש רעבָא ןענעז רימ .ןעגנוניווו יד ןופ רעטצנעפ יד ייב

 טקוקעגוצ ךיז רימ ןבָאה ,רעטצנעפ ערעזדנוא ייב ,ןעגנַאהרָאפ יד רעטנוא ןופ ןוא סיפ יד

 ,ייצילַאּפ רעשטייד ןופ יִאוונָאק םעד רעטנוא סָאװ ,עכעלקילגמוא יד ןופ גוצ םעד וצ

 .געוו ןטצעל רעייז ןעגנַאגעג ייז ןופ ליפ רעייז ,ליפ ןענעז
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 ןוא "םעבמעדידָאּפ, ץַאלּפ םוצ גוצ רעד ןעגנַאגעג זיא סַאג"ץינשזוב רעד ןופ

 רעד וצ זיב ,ָאגעיקסװָארדנַאב ,ַאקסװָאקַארק .,ַאװָאלַאװ ןסאג יד ךרוד טרָאד ןופ

 ןוא ןענָאגַאװ-טסַאל ןיא ןרָאװעג טנדַאלעגנייא ןענעז עלַא ּווו ,עיצַאטס"ןאב-הרוחס

 .ץיוושוא ןייק גנוטכיר רעד ןיא קעווא זיא טרָאּפסנַארט רעד

- 8 = 

 ,"טמַא-סטייברא, רעשטייד ַא ענרָאט ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא 25.8.1940 םעד

 רעד ןרירטסיגער טזומעג ךיז ןבָאה ,ןביוהעגנַא רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא ןדיי עלַא וו

 ןעמ עכלעוו ,סעיפַארגָאטָאפ טימ ןטרַאק-סטעברַא ןבעגעגסיורא טָאה "טמַא-סטעברַא,

 ןלעטש טזומעג ןעמ טָאה שדוח ןדעי .ןבָאה ךיז ייב טייצ רעדעי וצ טזומעג טָאה

 שיגַארט רעייז טפֶא ךיז טַאה עכלעוו ,לָארטנָאק ַא וצ "?טמַא-סטיײברַא, ןיא ךיז

 ןופ טקעריד ,לָארטנָאק אזַא ךָאנ ןגעלפ ןדיי עטנוזעג ,עגנוי לייוו ,טקידנערַאפ

 ןבעל) ווָאקטסופ ןיא ןרעגַאליסטעברַא יד ןיא ןרעוו טריטרָאּפעד טמַא ןקיזָאד םעד

 ןעמוקעגקירוצ ללכב ןענעז ייז ביוא ,ןדיי .ַאלָאװ אווָאלַאטס ןיא רעדָא (ץיבמעד

 -סגנַאווצ ַאזַא ןופ .טרעטַאמעגסיוא ןוא ןכָארבעצ ןעוועג ןענעז ,ןרעגַאל עקיזָאד יד ןופ

 ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק ןוא םינקז ,ןדילַאװניא ןעוועג טיירפאב ןענעז טעברַא

 ייז זַא ,גנוקיטעטשַאב א ןעמוקַאב ןוא גנוכוזרעטנוא עכעלטצרע ןַא טכַאמעגכרוד

 .רעתמתחעג ַא ןעוועג ןיוש זיא לרוג רעייז .טעברַא רעד וצ קיעפמוא ןענעז

 ענרָאט ןטריּפוקָא םעניא סעיצקַאידרָאמ יד ןופ רענייא תעב
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 טכיוהעגסיוא ןבָאה ייז זיב ,הסיסג רעייז ןיא ךיז טרעטַאמעג םירוסי עכעלרעדיוש

 ,תומשנ עקילייה ערעייז

 ןסירעגסױרַא םיצולפ ןענעז עכלעוו ,רעדניק עשידיי טימ ןעוועג זיא רעווש רָאג

 ,ןרעטלע ערעייז ןופ דחפ םוצ ךיז קידנקוקוצ ןוא הביבס רעשימייה רעד ןופ ןרָאװעג

 ןופ טייקשיגַארט יד ןענַאטשרַאפ ןוא טליפעגטימ ייז טימ וויטקניטסניא ייז ןבָאה

 .בצמ רעייז

 ענעדישרַאפ טלעטשעג טפָא זדנוא טָאה ,עקנילַאה לרעטכעט קירָאי-11 ןיימ

 ,טייטשרַאפ ןוא ,ןיוש ךיז טריטנעירָא יז זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןופ ,תולאש

 רעירפ , :ןרזחרעביא יז טגעלפ דימת .ןדיי יד ןגעק המחלמ א ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא

 .."ייר יד ןעמוק זדנוא ןופ ןדעי ףיוא טעוו רעטעפש רעדָא

 עדייב .רעגניי רָאי 5 טימ ריא ןופ ןעוועג זיא ,טידע רעטכָאט עטייווצ ןיימ

 יוו תויה .ןעמַאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבָאה ןוא טַאהעג ןרעג רעייז ךיז ןבָאה רעטסעווש

 יד טָאה ,רעדניק עשידיי ראפ ןרָאװעג ןסָאלשעג טציא ןענעז ןלוש עניימעגלַא יד

 טלייצרעד ןוא ןביירש ןוא ןענעייל רעטסעווש ערעגניי יד טנרעלעג ,ענילַאה ,ערעטלע

 .תוישעמ ענעדישרַאפ ריא

 ףיוא ןדיי רַאפ ןטרַאקדזייפש ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא ןענעז 1940 רָאי ןיא

 ןטקודָארּפ עקיזָאד יד ןופ גנולייטוצ יד זיא ייברעד ,לפָאטרַאק ןוא רעקוצ ,לעמ ,טיורב

 עשירא יד .ןרעגנוה וצ וליפַא ןעוועג רעווש זיא'ס עכלעוו ייב ,עלַאמינימ ַא ןעוועג

 טקיטכרעַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטרַאק-זייּפש ערעדנוזַאב ןעמוקַאב ןבָאה רעניווונייאדטַאטש

 ,ןטקודָארּפ ןופ ןעגנולייטוצ ערעסערג וצ

 (זירַאּפ ןיא דלָאגנייפ יורפ טנייה) אקנילאה א"חלבת ןוא ל"ז טידע : סטכער ןופ : רעדניק ייווצ עניימ
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 ןפיוא רָאנ ןפיוק טנָאקעג ייז טָאה ןעמ לייוו ,ןליוק טימ ןעוועג זיא רעגרע

 .ףָארטש"טיוט טָארדעג טָאה יירעביירטדזיירפ רַאפ .טלעג רעייט ראפ קראמ ןצראווש

 רעדָא ,טָאטש רעד ןיא לטימסנבעל ןפיוק וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא רעבירעד

 ןיא ךיז ןזייוואב וצ וליפא .קראמ ןעיירפ ןפיוא ןטפַאשטרָא עקידתונכש יד ןיא

 .ןטָאברַאפ ןדיי ראפ ןעוועג זיא זיוה-עפַאק רעדָא יירָאטידנָאק ַא

 .ןעמייה עשידיי ןיא טשרעהעג טציא ןבָאה ןטייהקנַארק ןוא טיונ, רעגנוה

5 

 ןטייקידתוירזכא ןוא תוריזג עשידיײ-יטנַא עיינ טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1941 רָאי סָאד

 םישזער רעשטייד רעד ןרָאװעג זיא רעגנערטש לָאמַא סָאװ .ןטנַאפוקַא עשטייד יד דצמ

 ןבָאה טייקטנכערעגסיוא רעשיטַאמעטסיס ַא טימ .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יפלכ

 .ענרַאט ןשידיי םעניא עיצקַא-סגנוטָארסױא רעד וצ טיירגעג םיחצור עשטייד יד ךיז

 רעצעמע זַא; ענרָאט ןיא ןדיי יד טקיטכעדרַאפ ןעמ טָאה 1941 רַאורבעפ סגנַאפנָא

 טריפעגכרוד טָאה רע תעב ,יקטולאמ ןָאפ ץעיוװָאּפַאטסעג םעד טעדנווורַאפ טָאה ייז ןופ

 ןבָאה סָאוו ,ןדיי יד ףיוא ןפרָאװעג ןשטייד יד ךיז ןבָאה תויח עדליוו יוו .עיזיווער ַא

 .ןסָאשרעד ייז ןופ ליפ ןוא ענרָאט ןופ ןסַאג יד ףיוא ןענופעג קילעפוצ ךיז

 עשיצילַאג-חרזמ ןסור יד ךרוד עטצעזַאב יד ןופ ךיז טָאה ,טייצ רעקיזָאד רעד וצ

 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב ןענעז סָאװ ,ןדיי עפורג א טרעקעגקירוצ ןטיבעג

 יד ךיז טָאה ,ןעמוקעגנָא סָאװ רָאנ ןענעז ייז יו -- דלַאב .ענרָאט ןופ ןפָאלטנַא

 עשירעדרעמ טימ טיילגַאב ,ןעגנוניווו ערעייז ןיא סעיזיווער ...ןעמונעג ייז וצ ַאּפַאטסעג

 ןוא טקינייפרַאפ ןפוא ןשילַאיטסעב א ףיוא ייז ןופ עקינייא ןענעז ייברעד ,פעלק

 ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןשיווצ ןופ טלָאמעד ןענעז יוזַא. ןרָאוועג טריטסערַא ערעדנַא

 ,ףיש .שזניא ןרָאװעג ןסָאשרעד ,טיבעג ןשיטעיווָאס םענופ ענרָאט ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ,דלעפשריה ר"ד ,ָאקסלעיב ןבעל אלאיב ןופ בר רעד ,רעדנעלָאה ר"ד טצרַא רעד

 רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ זיא סָאװ

 ;ענרָאט ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה ןוא סערגנָאק-טלעװ ןשיטסינויצ ןופ ,ץייווש

 ןופ רעמיטנגייא רעד ןוא לייוורעטסָא רחוס-ןזייא רעד ןרָאװעג זיא טקיניײּפרַאפ

 רענעזעוועג רעד ןרָאװעג טריטסערַא טלָאמעד ךיוא זיא סע .סייוו ריאמ ,לעטָאה

 ןעמוקעגקירוצ זיא רעכלעוו ,רעזייפש לאלצב ר"ד ,ײמרַא רעשיליופ רעד ןופ ריציפָא

 םעניא ָאּפַאטסעג רעד ןופ ןרעלעק יד ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ זיא ןוא גרעבמעל ןופ

 תעב זיא רע .סַאגיַאקסנַאלושרוא רעד ףיוא ןיזַאגַאמ-רעייא סנַאמגרעב ןופ ןינב

 גנושרַאפסיוא רעדעי ייב ..ןרָאװעג טקינייפעג ךעלרעדרעמ ןעגנושרָאפסױא עטפָא יד

 לייט א ןטינשעגפָא (ןַאמרעּפָא ןוא ווָאנורג סנטסיימ) סעצוָאּפַאטסעג יד םיא ןבָאה

 טקינייפראפ טױט םוצ זיא רע זיב( רעגניפ יד ,זָאנ יד ,ןרעיוא) רעפרעק ןייז ןופ
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 1941 תנשב בונרטב םיצַאנה ידיב חצרנש ל"ז רזייפש לאלצב ר"ד תבצמ

 ןבעגעגרעביא שיוק א ןיא ַאּפַאטשעג יד טָאה םענייז ףוג ןטלקיטשעצ םעד .ןרָאװעג

 ..טַארנעדוי םעד

 רעלשיט סלַא טעברַאעג עדיײבעגיָאּפַאטסעג רענרָאט רעד ןיא טָאה ,טייצ רעד וצ

 ךיז ןקידנעטשרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג רעבירעד טָאה רעכלעוו ,רעבַאפ םייח

 יד ןגעוו תועידי עיונעג טַאהעג ךיוא טָאה ןוא רעזייפש ר"ד ןכעלקילגמוא ןטימ

 סָאד טָאה רע .עדײבעגרָאּפַאטסעג רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןטייקמַאזיורג

 טָאה ןוא רעזייפש ר"ד ןופ םירוסי עכעלרעדיוש יד ןגעוו טלייצרעד עקַאט

 רעד רַאפ ..םיא ראפ ףליה ןגעוו טַארנעדוי םוצ טעדנעוועג וליפא ךיז

 יד ןיא זיא רע ךיוא .ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב רע טָאה רענייז טַאט רעקיזָאד

 םייח ןוא רעזייפש לאלצב ר"ד ,םישודק עדייב .ןרָאװעג טכארבעגמוא ןרעלעקזָאּפַאטסעג

 רעד ךָאנ .ןימלע תיב רענרָאט ןפיוא הרובק וצ ןרָאװעג טכארבעג ןענעז רעבאפ

 םירבק יד ףיוא ,טעטימָאק רעשידיי רעקיטרָאד רעד טָאה ענרָאט ןופ גנואיירפַאב

 .תובצמ טלעטשעגפיוא ןדיי רענרָאט עצלָאטש עדייב ןופ

 יד ףיוא ךיז ןזייוו טרָאטעג טשינ ןדיי רענרָאט ןבָאה 18.21941 םעד טניז

 טרעטיירבעגסיוא זיא רַאורבעפ ןט"20 םעד ןוא ןסַאג רענרָאט יד ןופ ןרַאוטָארט

 -עיצַאקינומָאק יילרעלכ ףיוא ךיוא ןענַאב טימ ךיז ןצונַאב וצ טָאברַאפ רעד ןרָאװעג

 רעדעי רַאפ זיא ייברעד ,ךעלעגעוו עטושפ וליפא ןוא ןעייוומַארט ,סָאטיוא יוו ,ןעלטימ

 -זירק םענופ שינעביולרעד ערעדנוזאב ַא ןעוועג קיטיינ ןַאב רעד טימ העיסנ

 .ןעמוקַאב וצ ןעוועג רעווש רעייז זיא'ס עכלעוו ,ןַאמפיוה
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 'שת תנשב םיצַאנה ידיב חצרנש ל"ז רבפ םייח 'ר תבצמ

 טיול ,גנונעדרָארַאפ א ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא 1941 רעבָאטקָא ןט16 םעד

 -לופ ןגָארט וצ "ןדנירג ערַאטינַאס, בילוצ ןדיי ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא סע רעכלעוו

 ןרָאװעג טרעוורַאפ ענרָאט ןיא זיא גנונעדרָארַאפ רעבלעז רעד טימ .דרעב"ןקַאב ןוא

 ,(ןביוהעגנָא סַאג-רוטַאדנעמַאק רעד ןופ) רעװעקָארק :ןסַאג יד ףיוא ןייג וצ

 זיב ץאלפ-רימיזאק םעד ךעלסילשנייא) רעלַארדעטַאק ,קרַאמ ,רעטיירב ,רעוװָאלַאװ

 .(אווָאקמַאז) סַאג-סָאלש ןוא ץאלפשיפ ,ןגיטש עסיורג ןוא עניילק יד ,(קרַאמ םוצ

 חטש ןפיוא ןריצַאּפש וצ ןוא ךיז ןטלַאהוצפיוא ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןדיי זיא סע

 ןרָאװעג ןבעגעגנָא קיטייצכיילג ןענעז ייברעד ,ענרָאט ןופ לייט ןקידברעמ ןצנַאג ןופ

 םעד ןיא טניווועג טייצ רעד וצ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלַא עכלעוו טימ ,ןסַאג יד
 ןקידחרזמ םוצ ןעמוקוצ טנָאקעג ןבָאה ,טָאטש רעד ןופ לייט ןקידברעמ ןקיזָאד
 .ענרָאט ןופ חטש
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 ת 12

 ןטַאברַאפ זיא ןדיי רענרָאט רעכלעוו טיול 1941 רעבָאטקָא ןט16 ןופ גנונעדרָארַאפ עשיצַאנ יד
 ןסאג-טפיוה יד ףיוא ןייג וצ ןוא דרעב ןגָארט וצ ןרָאװעג

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד ןופ גנוריפכרוד רעד וצ

 טפרַאדעג ןבָאה רעדילגטימ סנעמעוו ,טסנידסגנונדרָא ןַא טארנעדוי רענרָאט םייב

 םייב טסנידסגנונדרַא, :טפירשפיוא רעד טימ ןוא דוד ןגמ טימ רעדנעבמערָא ןגָארט

 .טסורב רעד ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא רעמוניטסניד א טימ ,"װָאנרַאט ןיא טארנעדוי

 ןוא רעלימ טנומגיז ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טסנידסגנונדרַא םענופ טנַאדנעמָאק סלַא

 ןשיווצ ,טרעהעג ןבָאה טסנידסגנונדרָא םוצ .ןאמרעסאוו ןאמרעה ,רעטערטרַאפ ןייז סלָא

 םוארט ,טעמיצ ,רעדנעלַאה ,ןַאמרעמיצ ,רעשטייב ,רענרעל .וו ,ןזייאגולפ :ערעדנא

 טפשמרַאפ המחלמ רעד ךָאּעצ טכירעג רענרָאט סאד טָאה ןענאמרעמיצ .ווָאשורג ןוא

 .ןעגנעה ךרוד טיוט םוצ

 סָאד םוטנדיי רענרָאט םענופ עטכישעג רעד ןיא טנכייצראפ ךיז טָאה שיגַארט

 טפשמ ןוא הביס םוש ַא ןָא ייז ןסישרעד סָאד ,ןסַאג יד ףיוא ןדיי ןפאכ סָאד .1942 רָאי
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 סעיצקַא-ביור יד ,ןעניווו טנָאקעג ןבָאה ןדיי ןכלעוו ףיוא ,חטש םעד ןרעלעמשרַאפ סָאד

 ןטייקידתוירזכא עקיזָאד יד עלַא -- ןעגנוניווו ערעייז ןופ ןדיי ןביירטרַאפ עטּפָא סָאד ןוא

 .גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט א ןרָאװעג טציא ןענעז

 רעשרעה עשטייד יד דצמ סעיצקַא-דרָאמ ןוא תופידר יד ןבָאה טקנופכיוה םעד

 רעשינַאקירעמַא-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1942 לירפא שדוח ןיא טכיירגרעד

 ןסָאשעג טָאטש רעד ןופ ןסאג יד ףיוא ןבָאה טיילדָאפאטסעג עטעשויעצ יד .המחלמ

 ערעייז ןיא ןעוועג ןענעז םאזיורג .ןפָארטעגנָא רָאנ ןבָאה ייז ןכלעוו ,דיי ןדעי ףיוא

 ,ווָאנורג ,ןַאמלעמָאר סעצווָאּפַאטסעג יד ןטייקשילרעטסיוא עשירעדרעמ ,עשיטסידַאס

 רעד ךָאנ ןענעז ארוטסאק ןוא ןאמלעמַאר) ווָאקליא ,רָאביל ,ןַאמרעּפא ,ַאַאנ ,קעי

 .(*ןעגנעה ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ענרָאט ןיא טכירעג םעד ךרוד המחלמ

 טנַאדנעמָאקיײײצילָאּפ ןוא ןעטלַאפ טלָאמעד ןעוועג זיא ענרָאט ןיא טנַאדנעמָאקדָאּפַאטסעג

 עלַא ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה רעכלעוו ,סוארטש ריציפָא רעשטייד רעד ןעוועג זיא

 ,רעדנּוװ רעטסיימכַאוו רעד ןעוועג זיא רעטערטרַאפ ןייז .ענרָאט ןיא סעיצקַא-דרָאמ

 םענופ ןעָארויב יד ןיא טעברַאעג 1942 סגנַאפנָא ןעמ טָאה סיילפ ןרעדנוזַאב ַא טימ

 עטריפעגכרוד יד ןעמוקעגרָאפ זדנוא זיא טקיטכעדרַאפ רעייז .טַארנעדוי רענרָאט

 ןענעז סע רעכלעוו טיול ,ענרָאט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עיצַארטסיגער

 ןופ ןפורג ערעדנוזאב טיול ןדיי רענרָאט ןופ תומישר ןרָאװעג טלעטשגעפיונוצ

 ןבָאה סָאװ ןוא ןדילאווניא ,םינקז ןופ ,טעברַא רעד וצ עקיאעפמוא ןוא עקיאעפסטעברא

 .טַארנעדוי םייב גנולייטפָא רעלַאיצָאס רעד ןופ ףליה ןעמוקַאב

 זיא ,תוחפשמ ערעייז ןוא עקיאעפמוא "סטעברַא יד ןופ ןטרַאקעדלעמ יד ףיוא

 טָאה עפורג עקיזָאד יד ."קיאעפנוא-סטעברַא, :גנוקרעמַאב יד ןרָאװעג ןגַארטעגניירַא

 רעד ןיא ןעגנוקיטפעשַאב ערעייז ייב טעברַאעג ןבָאה ייז .ור וצ טזַאלעג לייוורעד ןעמ

 ..ייז טָארד סע סָאװ ,טכַאדרַאפ םוש ןייק קידנבָאה טשינ ,םייה

 ןיא .ןטרַאקעדלמ עלַא ןרָאװעג טרילַארטנַאק ןענעז 1942 ינוי שדוח ביוהנַא

 ערעדנוזַאב ןבָאה טמַאיָאּפַאטסעג םעניא ךיוא יוו ,טָאטש רעד ןופ ןטקנופ ענעדישרַאפ

 ןדנור ַא ןעמוקַאב טָאה ןטרַאקעדלעמ לייט ַא .ןטרַאקעדלעמ יד טלּפמעטסעג סעיסימָאק

 "לעגיז-סטייהָאה, םענעפורעג ױזַא םעד ,קיטסַאווס ַא ןופ ןכייצפָא ןַא טימ לפמעטש

 סנדישרַאפ ךיז טָאה ןעמ ."ק, תוא םעד טקורדעגפיוא ןעמוקַאב ןבָאה ערעדנַא הא

 .טנכייצ עקיזָאד יד ןופ טיידאב םעד טשטייטעגסיוא

 רעד וצ רעקיטיינ, ןטיידאב ףרַאד לפמעטש רעדנור רעד זַא ,טגָאזעג ןבָאה עכנַאמ

 ."טופאק, רעדָא ,"םוירָאטַאמערק, ןטיידאב ףרַאד "ק, תוא רעד ןגעקַאד ןוא" טעברַא

 רעדנַא ןַא ףיוא רעביא רימ ןביג ןַאמלעמָאר ןגעק סעצָארּפ םענופ טכירַאב ןקידמיטרפ *
 'דער) טרָא
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 יד ןטרַאקעדלעמ ערעייז ףיוא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא זַא ,ןעוועג זיא טקאפ ַא

 םעד ןעמוקַאב עיצארטסיגער רעיינ רעד ייב טציא ןבָאה ,?קיאעפמוא , גנוקרעמַאב

 ,"ק, ןכייצ

 ןטקַא-דרַאמ ןוא דרַארעט לָאצ יד ןגיטשעג קידלַאוועג זיא טייצ רעכיילג וצ

 .ענרָאט ןשידיי םעניא

 ןגעוו תועדומ רעזייה יד ןופ ןרעיומ יד ףיוא ןזיוואב ךיז ןבָאה 1942 ינוי ןט10 םעד

 רעד ראפ דוסי סלַא .ענרָאט ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנולדיזסיוא רעד

 םעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא עכלעוו ,המישר א טנידעג טָאה גנולדיזסיוא

 עקנַארק ןוא עטלַא, עקיאעפמוא-סטעברַא ןופ ןעמענ ןטלַאהטנַא טָאה ןוא טמַא-סטעברַא

 רעניווונייא עשידיי תומישר יד ןיא עטנכייצעגנָא עלַא .רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ,ןדיי

 ךיז ןלעטש וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא טַארנעדוי ןופ םיחילש ךרוד ןענעז ,ענרָאט ןופ

 ,ןעגנוניווו ערעייז ןופ ןרעיוט יד ראפ ירפ רעד ןיא 6 רעגייזַא ,1942 ינוי ןט11 םעד

 .שזַאגַאב אליק 25 זיב ןעמענוצטימ ןרָאװעג טביולרעד ייז זיא ייברעד

 גָאט ןיא זיא ,גנורעדָאפפיוא ַאזַא ןעמוקַאב טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעדנַא עלַא

 .ןעגנוניווו ערעייז ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג טרעווראפ ינוי ןט11 ןופ

 ןיוש .םוטנדיי רענרָאט ןרַאפ גָאט רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא שיגַארט ןוא רעווש

 -עירעמרַאדנַאשז עשטייד ..יירעסיש א טָאטש רעד ןיא טרעהעג ןעמ טָאה ירפ רָאג

 ענעקָארשרעביא יד ןבירטעג ןבָאה ,ןטנַאיצילימ עשיליופ ןוא טייל-.סע.סע ,ןעגנולייטפָא

 ,םוצ גנוטכיר רעד ןיא ,רעזייה יד ןופ ןרעיוט יד ייב טרַאוועג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 טימ ענעדַאלאב ,עטלמוטעצ ,ןדיי ןעגנַאגעג ןענעז טָאטש ןקע עלַא ןופ .ץאלפ-קרַאמ

 ...םירישכמדסטעברַא טימ וליפא ןוא שעוו טימ ,טנַאיווַארפ טימ סעקלָאבָאט ןוא ןזילַאוו

 סָאװ ,ןדיי ןגָאלשעג ןסקיב ערעייז ןופ סעבלָאק יד טימ ןבָאה םיחצור עשטייד יד

 רעצנַאג רעד זיא דלַאב .םעטָא םעד ןּפַאכ וצ ידכ ,עגר א ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה

 סעבלָאק-ןסקיב יד טימ פעלק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ...ןדיי טימ לופ ןעוועג ץַאלּפ"קרַאמ

 ...דרע רעד וצ ןגיובעג פעק ערעייז קידנטלַאה ,ןעינק טזומעג ייז ןבָאה ,סעקייהַאנ ןוא

 ןפלָאהעג ןבָאה םיא ןוא ןעטלאפ טנַאדנעמַאק"ָאפאטסעג רעד טעוועדליוועג טָאה םָאזיורג

 -דרָאמ רעצנַאג רעד טימ טָאה ייברעד ,טייל-.סע.סע ןוא "ָאפאטסעג עשיטידנַאב ענייז

 זיא רעכלעוו ,עקָארק ןופ ריציפַא-.סע.סע רעד ,ץנעלעפ ןיטרַאמ טריפעגנָא עיצקַא

 .ענרָאט ןיא "עיצקַא-סגנולדיזסיוא,, רעד טימ גנוריפנָא רעד וצ ןרָאוועג טקישעג לעיצעפס

 יד ןוא סעצווַאפאטסעג עטעשויעצ יד ןופ ןעוועדליוו סָאד ןוא ןטייקידתוירזכא יד

 ,ץַאלּפ-קרַאמ םעניא ןדיי עקידנעינק יד רעביא ןטנַאיצילימ עשיטידנַאב עשיניארקוא

 | ,ףירגַאב ןכעלשטנעמ ןדעי ןגיטשרעבא ןבָאה

 רעד וצ עקיאעפמוא יוו ןעזעגסיוא םינילת יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 טימ רעדָא ,ןסַאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז ,רעדניק ןוא עקנַארק ,םינקז עלַא; טעברא
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 ?סעקלָאבָאט ןוא ןזילאוו טימ ענעדָאלַאב ,עטלמוטעצ ,ןדיי ןעגנַאגעג ןענעז טָאטש ןקע עלַא ןופ,

 ץַאלּפ-קרַאמ םוצ גנוטכיר רעד ןיא

 ...תורבקה תיב רענרָאט ןפיוא םירבקדןסַאמ יד וצ ןרָאװעג טריפעגקעווַא סָאטױא-טסַאל

 ןופ געוו םעד ףיוא ןבָאה גָאט ןצנַאג םעד ךשמב .גרַאביײקסוװָאטיליבז ןפיוא רעדָא

 ענעדָאלעגנָא ,סָאטױא-טסַאל קירוצ ןוא ןיה טריסרוק תורבקה תיב םוצ זיב ץַאלּפיקרַאמ

 יד ..ןרעדנַא ןפיוא ןגעלעג זיא ןברק ןייא ..ןדיי ענעסָאשרעד ןוא עטקינייפרַאפ טימ

 .טריפ ןעמ ןעמעוו ןוא סָאװ ,ןקרעמַאב טשינ ןלָאז ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ

 .ךעלהשפנ עגנוי רָאג ךָאנ ,עקידלושמוא יד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא םַאזיורג

 ,טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ַא ןיא תויח עדליוו ,רעדרעמ עשיניארקוא ןוא עשטייד עכלעוו

 קורב םענרענייטש םעד ףיוא ךעלפעק יד טקַאהעצ ןוא ךעלסיפ יד ייב טּפַאכעג ןבָאה

 טָאה ןעמ ןעוו ,ןעיורפ ןופ תוללי יד ןעוועג ןענעז דנסיירצרַאה .ץאלפ-קרַאמ ןפיוא

 יד טּפלשעגקעװַא טָאה ןעמ ןעוו ...רענעמ ערעייז ןופ ןסירעגקעווַא טלַאוועג טימ ייז

 ...סרעטומ יד ןופ רעדניק

 סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט ןופ ןטרָאּפסנַארט ןרָאװעג טרימרָאפ ןענעז ץַאלּפיקרַאמ ןפיוא

 ןיא געוו ןטצעל רעייז ןעגנַאגעג ןעמרַאדנַאשז עשטייד ןופ גנוכַאוואב רעטנוא ןענעז

 זיב 80 וצ ןרָאװעג ןדָאלעגפיוא ייז ןענעז טרָאד .עיצאטסדןאב רעד וצ גנוטכיר רעד

 .ןרָאוועג טכַאמרַאפ ךעלצנעג ךָאנרעד זיא רעכלעוו ,ןָאגַאוװ-דרעפ ןייא ןיא ןשטנעמ 0

 טימ ןטרָאּפסנַארט עלַא גָאט םעד ןיא ןענעז ,טסּוװרעד רעטעפש ךיז ןבָאה רימ יו

 .ץעשזלעב ןייק גנוטכיר רעד ןיא קעווַא ןדיי רענרָאט

101 



 .טולב שידיי טימ טקיטעזעגנָא טשינ ךָאנ רעבָא ךיז טָאה ץנעלעפ רעגיוזטולב רעד

 ןבָאה סָאװ ,תונברק לָאצ רעד וצ ןדיי טרעדנוה עכעלטע ךָאנ טלעפעג םיא ןבָאה סע

 םוצ טרינָאפעלעט דלַאב טָאה רע .ץעשזלעב ןיא סנוויואדזאג יד ןלופסיוא טפרַאדעג

 טשינ ןענעז עכלעוו ,ןדיי ןופ המישריבָאגוצ א ןלעטשוצ םיא לָאז ןעמ טַארנעדוי

 טַארנעדוי םעניא רעטקיטפעשַאב רעד ןסעזעג זיא ןָאפעלעט םייב .ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 ןעמוקעג עיצקַא -ןישנָאבז רעד תעב זיא רעכלעוו ,סייר לואפ ,דנאלשטייד ןופ טילפ

 ָאּפַאטסעג רעד ראפ ןטיירגוצוצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע ...ענרָאט ןייק

 ..ןדיי טימ המישר זיא'ס עכלעוו

 םוש ןָא ןוא טַארנעדוי ןופ ָארויב ןיא ןענישרעד ץנעלעפ חצור רעד זיא דלַאב

 ץנעלעפ טָאה פערט יד ףיוא ןיוש ...ןדיי טרָאד ענעפָארטעגנָא עלַא ןבירטעגסיורַא תונעט

 יד ןסָאשרעד רע טָאה ןינב םענופ ףיוה ןפיוא ...סייר לואפ ןקיטומ םעד ןסָאשרעד

 רענרָאט ערעייט עכלעזַא ןעמוקעגמוא טלָאמעד ןענעז סע ..טַארנעדוי םענופ ןדיי טשער

 .םוארט םייח ןוא רעדע שריה ,רעשטנירט סחנפ ,םיובנעזָאר ריאמ יוו ,ןדיי

 ,טָאטש רעד ןיא רעזייה עלַא ןיא הטיחש עקיטולב א ןבױהעגנָא ךיז טָאה טציא

 ...ועגנוניווו עקיזָאד יד ןופ ןענירעג טָאה טולב .ןדיי טניווועג ןבָאה סע עכלעוו ןיא

 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,ןפָארטעגנָא טרָאד ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד ןעמעוו

 עכעלרעדיוש יד טרעיודעג טָאה ,תוקספה עצרוק טימ ךָאװ רעצנאג א ךשמב

 -סיוא, ןעמָאנ ןטימ טנכייצַאב ןבָאה רעכערברַאפ עשטייד יד עכלעוו ,עיצקַא-דרָאמ

 ןיא "גנולדיזסיוא, רעטשרע רעקיזָאד רעד ןופ לכה ךס רעשיגַארט רעד ."גנולדיז

 ןדיי רעטנזיוט .תונברק 12.000 רעביא ןפָארטַאב טָאה 1942 ינוי שדוח ןיא ענרָאט

 ןענעז ןדיי רעטנזיוט ..ןרעגַאל-סוטכינרַאפ יד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז !

 .סרעגיוזטולב עשיניארקוא ןוא עשטייד ןופ טנעה יד ןופ אפוג ענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא

 ,"גנולדיזסיוא , ענעפורעג ױזַא יד, עיצקַא-דרָאמ עכעלרעדיוש יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 רענרַאט ענעבילבעג ןבעל םייב יד ןביירט וצ ןביוהעגנָא םינילת עשטייד יד ןבָאה

 רעקיטולב רעד ןופ םינמיס יד ןשיוופָא ןוא ןסַאג יד ןקינייר םייב טעברַא רעד וצ ןדיי

 .הטיחש

 ןענאטשאב זיא סָאוו ,טעברַא רעקיזָאד רעד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןיב ךיא ךיוא

 ןבָאה רימ עכלעוו ,ךעלעגעוו עשירעיופ ףיוא ןדיי עטיוט יד ןענעדָאלפיוא ןיא רקיעכ

 םתס ןוא סָאטיוא-טסַאל ןעמוקעגנָא טרָאד ןענעז סע .םלוע תיב םוצ טפעלשעג

 ןענעז תורבקה תיב םענופ רעיוט םייב דלַאב ...ןדיי עטיוט טימ ענעדָאלעגנָא ,רענעגעוו

 עכעלטנגייא יד ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה טציא .םיתמ ןופ סנפיוה ןרָאװעג טגיילעגנָא

 יד ..םידגב יד סרעפרעק עטיוט יד ןופ ןגױצעגּפָארַא ןעמ טָאה לכ םדוק .טעברַא
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 יד ..רעבירג ענעפַא עטיירגעגוצ יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןעמ טָאה םיפוג עטעקַאנ

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעניזַאגַאמ יד ןיא טקישעגקעווַא ןעמ טָאה םידגב

 | ,לוש-יקצַאשט רעד

 רעווש ףיוא ןפערטנָא םיתמ עקיזָאד יד ןשיווצ ןעמ טגעלפ לֶאמנייא טשינ

 יד ןבָאה ןדיי עקידססוג עכלעזַא ..טמעטָאעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטעדנּווװרַאפ

 .טיוט םוצ ןסָאשרעד ןוא "הבוט, א ןָאטעג טײלדָאּפַאטסעג

 טקידנערַאפ רימ ןבָאה םיוק .געט ייווצ ךשמב טעווערַאהעג רעווש רימ ןבָאה ױזַא

 : גנוקיטפעשַאב ערעדנַא ןַא ןבעגעג רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה ,תורבקה תיב ןפיוא טעברַא יד

 "טוגנעדוי, ענעפורעג יוזא סָאד ,סטוג ןוא בָאה סָאד ןגָארטסױרַא טזומעג ןבָאה רימ

 ,םיצפח ערעייט .ןדיי עטריטרָאּפעד רעדָא ,עטעדרַאמרעד יד ךָאנ ןעגנוניווו יד ןופ

 רימ ןבָאה ץלַא -- ..ןסיוורעס-לָאטשירק ןוא ענרעבליז ,רעדליב-טסנוק ,סענַאװיד

 ןעניזַאגַאמ עלעיצעפס יד ןיא ןריטרָאּפסנַארטרעבירַא טזומעג

 ןוא דחפ ןופ ליפעג ַא טשרעהַאב טציא טָאה ןדיי רענרָאט ענעבילבעגנבעל יד

 ,רעדניק ,יורפ ןייז טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה רענייק .גנורעטישרעד

 ןעוועג טשינ .טכוזעגמורַא קיטייזנגעק ךיז טָאה ןעמ ןוא רעדירב-רעטסעווש יצ ןרעטלע

 .ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמעוו טנייוואב ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,עילימַאפ ןייא ןייק

 ךָאנ גָאט ןרעדנא םעד ףכית .ןצכערק וצ טייצ ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע

 ןאמטפואהדזיירק רעקיטלָאמעד רעד טָאה ,1942 ינוי ןט19 םעד -- "גנולדיזסיוא, רעד

 ןסָאלשעג א ענרָאט ןיא ןפַאש וצ גנונעדרַאראפ יד טכעלטנפערַאפ ,טרַאבקַאה ,ענרָאט ןיא

 רעד ןופ רעיוט רענזליפ םייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה חטשיָאטעג רעד .ןדיי רַאפ ָאטעג

 סַאג-ַאקסווָאװל רעד ןופ טייז רעקניל רעד סיואגנעל ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא טייז רעקניל

 רעד ןופ טייז רעטכער רעד סיואגנעל -- ףוס םוצ ןוא ,סַאג-קָאדיוו רעד וצ זיב

 ,סַאגיַאװָארַאשַאק

 ,אנשטרַאװלָאפ :ןסַאג יד ןעמונעגמורַא טָאה ָאטעג םענופ חטש רעכעלרעניא רעד

 ןפורעג) יצשָאנלָאװיץַאלּפ םעד ,ַאקסװָארבמָאד עטלַא יד ,אנלאטיפש ,ץינשזוב אווָאנ

 עקיזָאד יד טימ טצענערגעג ןבָאה סָאװ ,ךעלסעג עלַא ךיוא יוו ,(ץַאלּפ-רעגרובעדגַאמ

 .ַאנסַאי ןוא ַאנלָאּפ ,אקסרַאקורד ,ַאטנעינקמַאז יוו ,ןסאג

 ,טיולפ רעכיוה א ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא חטשיָאטעג ןצנַאג םעד םורא

 טריפעג ןבָאה אטעג םוצ .טָארדלכעטש טימ ןרָאװעג טמיוצעגמורא זיא רעכלעוו

 ןוא סַאג-ַאקסוװָאװל רעד ןופ ענייא ןופרעד -- יצשַאנלָאװ ץַאלּפ ןפיוא ייווצ :ןרעיוס 3

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעיוט טירד א :סַאגיַאנלַאטיּפש רעד ןופ , עטייווצ יד

 ןרָאװעג ןטיהעג טכַאנ ןוא גָאט ןענעז ןרעיוט עלַא .טַארנעדוי םייב ,סַאגיַאװָאנ
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 רעד ןופ ןוא ייצילָאּפ "רעװָאטַאנַארגג רעשיליופ רעד ךרוד טייזנסיוא רעד ןופ

 ןרעטייוורעד רַאפ .טסניד-סגנונדרָא םענופ ןטנַאיצילימ עשידיי ךרוד טייז רעטסקינייוועניא

 ,ףָארטש-טיױט טָארדעג טָאה ,שינעביולרעד רעלעיצעפס ַא ןָא ָאטעג ןופ ךיז

 זיא ייברעד ,העש 48 ךשמב ןעשעג טזומעג טָאה ָאטעג ןיא ךיז ןגָארטרעביא סָאד

 רעבירעד ןענעז סע .ןכַאז-בוטש עקידנעווטיוג יד רָאנ ןעמענוצטימ ןעוועג טביולרעד

 -בוטש ןוא דלבעמ ערעייט ָאטג םעד טלַאהרעסיוא ןעגנוניווו עשידיי יד ןיא ןבילברַאפ

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנולדיזרעביא רעד ךָאנ דלַאב ןענעז עכלעוו ,ןכַאז

 רעד ןיא ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא -- ןעגנונױװ-ָאטעג עיינ יד ןיא

 .סַאג-ַאקסװָארבמָאדיַאװָאנ רעד ףיוא ,רעלַאה רעלָאמ ןופ זיוה ןיא ןוא לוש-יקצַאשט

 עשטייד ץוח א ,ןבָאה ָאטעג םעד בלַאהרסיוא ןעגנוניווו עשידיי ענעבילבעגרעביא יד

 ןעגנוניווו ערעייז ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ ןעמונעגוצ ךיוא ,תוחפשמ

 .חטשדָאטעג םעניא

 ןרָאװעג טסערּפעגניירַא ָאטעג רענרָאט םענופ ןעמַאר עגנע יד ןיא ןענעז ױזַא

 וצ .עיצקַא-דרָאמ רעטשרע רעד ךָאנ ןבעל ןבילבעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןדיי 20.000 ךרעב

 .דנאטשוצ רעלַאמרָאנ א טציא ןעוועג זיא סָאד -- בוטש ןייא ןיא תוחפשמ עכעלטע

 סָאד ,טפאשגנע עקידארומ יד ,ןעגנוגנידַאב-סגנוניוו עשילרעטסיוא עקיזָאד יד

 ,רעגנוה רעד וצרעד ןוא ןעגנוניווו יד ןיא ןעגנוטכירנייא ערַאטינַאס עוויטימירפ ןופ ןלעפ

 ..ָאטעג ןטכַאמרַאפ םוצ געוו ןפיוא
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 ןענעז סָאד -- חטש--ָאטעג ןפיוא טרעטיירבעגסיוא רעמ גָאט ןדעי טימ ךיז טָאה סָאװ

 ןוא ןײטשטנַא רַאּפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,םימרוג יד ןעוועג

 ,תופיגמ עקידנקעטשנָא ןופ ךיז ןטיירפשרַאפ

 טקיליטרַאפ לַאטורב ןענעז ייז .ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ ָאטעג ןיא זיא עקנַארק ראפ

 ָאטעג רענרָאט םעניא טפַאשגנע רעד ץָארט .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךעלרעדיוש ןוא

 ןוא ךעלטעטש עקידתונכש יד ןופ ןדיי עטריטרָאּפעד ןטרָאּפסנַארט ןעמוקנָא ןגעלפ

 ,רעפרעד

 ,ווָאנורג ,ןַאמלעמָאר רעכערברַאפיָאּפַאטסעג יד ןזייוואב טפָא ךיז ןגעלפ ָאטעג ןיא

 סָאד ןבָאה ייז .טייל-סע.סע ךיוא ןעמוק ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא קעי ,ןַאמרעּפָא

 ...רעניווונייא-אטעג יד ןופ טיוט ןוא ןבעל רעביא טקיטלעוועג

 תוחיצר ענייז .ןַאמלעמָאר ןעוועג זיא ָאטעג ןיא רעכערברַאפ רעטסמַאזיורג רעד

 ָאטעג ןיא ךיז ןזייוואב ןייז .הזגור רעשיטסידַאס ַא טימ ,טלַאק ףיוא ןריפסיוא רע טגעלפ

 טוג יוזַא .ןפָארטעג קילעפוצ טָאה רע ןעמעוו ,ןדעי ףיוא המיא"טיוט א ןפראוונָא טגעלפ

 ךיז ןעוועקעדזיא ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא ןגעלפ םירבחד-ָאּפַאטסעג ענייז ךיוא יוו ,רע

 ענעקָארשרעד יד ןגערפ ייז ןגעלפ טַאט-דרָאמ א ןריפסיוא ןרַאפ .תונברק ערעייז רעביא

 סַאד עכַאמ ךיא , ..ןסישרעד ייז לָאז ןעמ ,ןליוו ייז עיציזָאּפ ארַאפ סָאוו ןיא -- ןדיי

 ..עכעלקילגמוא יד ןופ ןקזוחּפָא ייז ןגעלפ -- "ןעצרעמש ענהָא ,טכייל

 : ךעלדיימ רענרָאט עגנוי ייווצ ןלַאפעג ןענעז םזידַאס ןדליוו אזַא ןופ ןברק ַא

 ךָאנ ןבָאה רעדניק עשידיי ערעייט ,עטרַאצ עקיזָאד יד ...גרעבסייוו ןוא רעבנעזָאר

 וד, :רעדרעמיָאּפַאטסעג םענופ רעטרעװיטָאּפש יד וצ ןרעהוצ ךיז טזומעג טיוט ןרַאפ

 ."דניק סעשידיי סלַא ןעבעל וצ םוא ןהעש וצ טסיב

 ןבָאה ייז תעב ןדיי עפורג א טפַאכעג לָאמַא טָאה קעי טידנַאב-ָאּפַאטשעג רעד

 יוזא ןוא ןינמ םוצ ךָאנ ןלעפ סע ןדיי לפיוו טגערפעג טָאה חצור רעד ...טנוואדעג

 םוצ קיטיונ זיא'ס יוו ,ןדיי רעמ ןַארַאפ רָאג ןענעז'ס זַא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יו

 .ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןוא טריפעגסיורַא ןדיי עכעלטע רע טָאה -- ןינמ

 טָאה'ס ווו) ץעלעימ ןבעל ףרָאד א ןופ טמַאטשעג טָאה קעי ץעיווָאפאטסעג רעד

 הביבס רעשידיי א ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע .(עינָאלָאק עשטייד א טריטסיזקע

 זיא סָאװ ,םיגהנמ עזעיגילער עשידיי ןעוועג דמערפ טשינ םיא ןענעז רעבירעד ןוא

 ןיא רעדָא טָאטש רעד ןופ סעירעפירעפ יד ףיוא ןדיי ןכוז םייב ןעמוקג ץונוצ םיא

 .רעפרעד עקימורַא

 ירמגל ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,גנוניווו עשידיי ַא ןיא ןיירַא רע זיא לָאמַא

 טשרמולכמ ןביוהעגנָא ןוא ןיליפת ןוא תילט ןָאטעגנָא לענש טָאה קעי ...קידייל

15 



 ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי טרעהרעד סָאד ןבָאה סע ןעוו ...ןענעוואד

 ןופ ןכירקוצסיורַא ןביוהעגנָא ייז ןבָאה, גנוניווו רעד ןיא ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ

 .ןסָאשרעד טרָא ןפיוא עלַא ייז טָאה קעי רעדרעמ רעד ...סערָאנ יד

 יוזַא יװ :קנַאדעג ןייא טימ טציא טבעלעג ןבָאה ָאטעג ןיא רעניווונייא עשידיי יד

 ,גנולדיזסיוא רעקידרעטייוו א ראפ ךיז ןטלַאהאבסיוא ױזַא יוו ,ךיז ןעוועטַאר וצ

 ןדיי רענרָאט .ןעמוק טעוו יז זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענעז עלַא רעכלעוו ןגעוו

 ןגעוו טרעהעג ןיוש ןבָאה ייז ..ץעשזלעב סניוזא זיא סע סָאװ ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה

 רענייק ןענַאװ ןופ ,ןרעגַאל טױט יד ןיא םונהיג םעד ןגעוו ןוא ןטייקמאזיורג יד

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ךָאנ זיא

 רעקידרעטעפש א ףיוא טנעה עטגיילרַאפ טימ טרַאוועג טשינ ןיוש ןעמ טָאה רעבירעד

 טייקכעלגעמ יד ןבָאה וצ ידכ ,ןָאט וצ סעפע טימַאב ךיז טָאה רעדעי .גנולדיזסיוא

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג ןענעז סע .העש רעקידלרוג ַא ןיא ךיז ןטלַאהַאבוצסיױא

 שינעטלעהַאב א קידנכוז ,ענרָאט ןזָאלרַאפ ןבָאה ןוא רעדנעבמערָא יד ןעמונעגּפָארַא

 ןענעז סע .רעדלעוו עקידתונכש ןיא רעדָא ,ןטסירק עטנַאקַאב ייב ,תומוקמ ערעדנַא ןיא

 לכל ךיז ןבָאה רעדָא ,סרעקנוב ןטיירגוצוצ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 .עטנַאקַאב עשירַא ערעייז ןופ תושר ןיא רעדניק ערעייז ןבעגוצרעביא טנגונגאב תוחפה

 ןעוועג טשינ ןריפאפ עשירַא טימ ןדיי ןענעז טייז "רעשירא, רעד ףיוא דיוא רעבא

 ר"ד ןוא טילַאש ר"ד ןופ ןעיורפ יד טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה יוזא .ןבעל ןטימ רעכיז

 רעד טָאה ןעיורפ עדייב ...רעדנעב-םערַא ןייק ןגָארטעג טשינ ןבָאה סָאװ ,רערעדנעמ

 .ןסָאשרעד טרָאד ייז ןוא ענרָאט ןיא תורבקה תיב ןיא טריפעגרעבירא ווָאנורג ןילת

 (דנארב םייה רעד ןופ) יורפ ןייז טימ סייוו קענעה ןרָאװעג טּפַאכעג ךיוא זיא סע

 .ןימלע תיב רענרָאט ןפיוא ןסָאשרעד ווָאנורג טָאה ייז ךיוא ...דניק ןוא

 לייט ןסיורג א ןופ רעצרעה יד טליפעגסיוא טציא טָאה גנונעפַאה ןייא רָאנ

 ,טמַא-סטעברַא ןַא ןעוועג קיטעט זיא טַארנעדוי םייב .טרַאק-סטעברַא יד :ןדיי רענרָאט

 ןפיוא עיצאטס"סובָאטיוא רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ָארויב סנעמעוו

 זיא גנואייטשטנַא ןייז טניז טמַא-סטעברַא ןופ גרָאז עקידרקיע יד .יצשַאנלָאוו-ץאלפ

 -סטעברַא עשידיי ןופ טנעגניטנָאק ןטרעדָאפעג םעד ןשטייד יד רַאפ ןגרָאזַאב וצ ןעוועג

 טלייאעג טשינ רענייק ךיז טָאה םישדח-עיצַאּפוקָא עטשרע יד ןיא רעבָא תעב .טנעה

 ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןבעגקעווַא ץלַא טלָאװעג טציא ןעמ טַאה ,שטייד ןרַאפ ןטעברַא וצ

 ןטיהּפָא טשרמולכ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,לריפאפ ַא ןופ רעציזַאב א ןרעוו ןוא טעברַא

 ,ךעלגנעגוצ ןדעי רַאפ טשינ ,עיגעליווירפ ַא ןרָאװעג טעברַא זיא טציא .זייב סָאד לַא ןופ

 ןַא טַאהעג טָאה סע רעוו סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג קיטכיוו ךיוא זיא טעברַא יד
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 טַאהעג ךיוא טָאה ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ץַאלּפ-סטעברַא

 טָאה ןוא ,ןרעױטיָאטעג יד רעסיוא ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא גָאט ןדעי טייקכעלגעמ ַא

 זיא סָאד םגה ,ןעלקיטרַאדזייפש ןפַאשרַאפ ךיוא ךיז טנָאקעג טייהנגעלעג רעד ייב

 רעכיג טָאה "רעקידנסיורד, אזא :סעפע ךָאנ ןוא .תונכס עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 ןכוזסיוא רָאג רעדָא  ןריּפַאּפ עשירַא ךיז ןגרָאזַאב וצ ןסנַאש ןוא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג

 .ָאטעג ןרעסיוא שינעטלעהַאב ַא

 זיא טרַאק-סטעברַא יד זַא ,טביולגעג ךָאנ ןבָאה ָאטעג רענרָאט םעניא ןדיי בור'ס

 -- תוחוכ יד ,טנוזעג סָאד ןשטייד יד קידנבעגקעווא זַא ,לטימ-ץוש עטסעב עמַאס סָאד

 טבעלעג ךָאנ ןבָאה ןדיי רענרָאט .החפשמ רעד ןוא ךיז -- ןבעל סָאד ןעמ טעוועטַאר

 ןיוש טנָארפ רעד ךָאד זיא ..המחלמ רעד ןופ ףוס ןקידלַאב ןפיוא גנונעפַאה טימ

 םענייק רַאּפ ןיוש ןענעז ןטנָארפ יד ףיוא תולפמ עשטייד יד ןוא ...טייוו ןעוועג טשינ

 ..ןטלאהרעביא ..ליצ ןייא רָאנ טַאהעג רימ ןבָאה רעבירעד ...דוס ןייק ןעוועג טשינ

 -- טביולגעג רימ ןבָאה ױזַא -- ןבעלרעביא טעוו'ס רעוו לייוו ...תוחוכ יד רעביא ןטעברַא

 .הלפמ ש"מי סרעלטיה ןטרַאוורעד ךיז טעוו רעד

 ןַא ןעמוקַאב ןגעוו טמולחעג טָאה זדנוא ןופ רעדעי סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טשינ זיא

 .טרַאק-סטעברַא ןַא טימרעד תוכייש ןיא ןוא ץַאלּפ-סטעברַא

 ,ןעגנומענרעטנוא עשטייד ןענַאטשטנַא ענרָאט ןיא ןענעז טייצ רעקיזָאד רעד וצ

 .אפוג ָאטעג רענרָאט םענופ חטש ןפיוא ייס ,ָאטעג ןרעסיוא ייס טעברַאעג ןבָאה סָאװ

 -רעמיר ןוא -שזַאטָאקירט ,-שעוו ,-רעדיינש ערעדנַא ןשיווצ ןעוועג קיטעט ןענעז סע

 "ןַאב-טסָא, יו רעצעלּפיסטעברַא "עצרַאווש, ענעפורעג יוזא ץוח א ןוא ןטַאטשרַאװ

 יד טקיטפעשַאב רעטעברַא עשידיי ךס א ךיוא ןבָאה "ואבנפיט דנוא ךָאה, ,"ןטַאנָאמ,

 ."שטירדַאמ, עמריפ רעד ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןוא *עלַארטנעצ-ןטשרעב;

 רַאפ ןטַאטשרַאװ-סטעברַא עקיזָאד יד ןופ גנוטיידַאב רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 לָאר יד ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב זומ ,ָאטעג רענרָאט םעניא ןדיי יד

 -- שטירדַאמ ."שטירדַאמ , עמריפ רעד ןופ טַאטשרַאוו-רעדיינש םענופ גנוטיידַאב יד ןוא

 ןענעז סע ּוװ ,טַאטשרַאוו-רעדיינש א ענרָאט ןיא טריפעג טָאה * שטייד רעלעדייא ןַא

 עכלעוו יבגל ,(רענעמ ןוא ןעיורפ) ןדיי רענרָאט טרעדנוה עכעלטע ןעוועג טקיטפעשַאב

 עשידיי יד ןופ רענייא טשינ ...ךעלטניירפ ןוא ךעלשטנעמ ןעמונַאב ךיז טָאה שטירדַאמ

 קידעבעל סױרַא ןענעז ,טַאטשרַאװ סשטירדַאמ ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאוו ,רעטעברַא

 רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז ייז סָאװ ,םעד קנַאד א רָאנ ,םונהיג ןשיצַאנ םענופ

 עיצַאדיװקיל רעד תעב .וװָאשַאלפ ןיא רעטעפש ןוא ענרָאט ןיא גנומענרעטנוא רעקיזָאד

 טרָא רעדנא ןַא ףיוא ןבירשעג רעכעלריפסיוא טרעוו טייקכעלנעזרעפ רעקיזָאד רעד ןגעוו *

 .(.דער) ךוב ןקיזָאד םעניא
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 עלַא טימ גנומענרעטנוא עצנַאג יד טריפעגרעביא שטירדַאמ טָאה ָאטעג רענרָאט םענופ

 תעב ,ווַאשַאלפ ןיא רעגַאליסטעברַא ןיא ,רעטעברַא עשידיי טרָאד עטקיטפעשאב

 ןרָאװעג טרידיווקיל טלָאמעד ןענעז ָאטעג רענרָאט םעניא רעצעלּפסטעברַא ערעדנַא עלַא

 ןוא ץעשזלעב ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז רעטעברַא טרָאד עטקיטפעשאב יד ןוא

 .ץיוושיוא

 טָאה סָאװ ,שטייד ַא ךיוא ,שטיט ןעוועג זיא שטירדַאמ ןופ רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ַא

 עלעדייא הפוקת רענעי ןיא ענעטלעז ייווצ -- שטיט ןוא שטירדַאמ .ןיוו ןופ טמַאטשעג

 לָאמנייא טשינ .טייקכעלשטנעמ רענעריובעגנייא רעפיט ַא טימ ןשטנעמ ,ןטלַאטשעג

 וצ טשינ ידכ ,טייקטגַאוועג ןוא ימ ליפ ןדנעוונָא טזומעג תושפנ תונכס טימ ייז ןבָאה

 .ןרעגַאלדטיוט יד ןיא ןרעוו טריטרָאּפעד ןלָאז רעטעברַא עשידיי ערעייז זַא ,ןזַאלרעד

 -ענרעטנוא עשטייד ערעדנַא ךָאנ ןעוועג קיטעט ָאטעג רענרַאט םעניא ךיוא ןענעז סע

 .םינילת ןוא םילשומ עשטייד יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ראפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומ

 ,ןיול א רַאפ טעברַאעג ןדיי ןבָאה ןטַאטשרַאװ-רעטסוש ןוא -רעדיינש ענעדישרַאפ ןיא

 ןוא רעטעברַא יד ןופ רעגנוה םעד ןליטש רַאפ טעייטסעג טשינ ירמגל טָאה סָאװ

 = .תוחּפשמ ערעייז

 טקנוּפלמַאז רעד .ָאּפַאטסעג יד טאהעג טָאה רעצעלּפסטעברַא עלַא רעביא החגשה יד

 םענעפורעג ױזַא םעד) ץאלפ רעגרובעדגַאמ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה רעטעברַא עלַא ראפ

 א רעטנוא ,זייוונפורג טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןענַאװ ןופ ,(ץַאלּפ-ריזח

 םוצ זיב טיילגַאב ייז ןבָאה עכלעוו ,טסנידסגנונדרַא םענופ רעדילגטימ ןופ יִאוונָאק

 .ָאטעג ןרעסיוא ץַאלּפ-סטעברַא

 רעטסנעלק רעד ראפ .ןילּפיצסיד-סטעברַא יד ןעוועג ןטיהעגּפָא זיא גנערטש רעייז

 טפָארטשַאב עדַאגירב-סטעברַא עצנַאג יד געלפ ,רעטעברַא ןייא דצמ וליפא -- דלוש

 ןבעגוצרעביא גונעג .רערעווש ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ ןפָארטש יד ןענעז ייברעד ,ןרעוו

 עגנוי 12 ןרָאװעג ןסָאשרעד ץַאלּפ-לעּפַא ןפיוא ןענעז גָאט ַא םענייא ןיא ןעוו ,לַאפ א

 .טעברַא רעד ייב גָאט ןייא טלעפרַאפ ןבָאה ייז לייוו רָאנ ןדיי

 ןיא טעברַא רעד וצ טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה ערעזדנוא תוחוכ עטצעל יד טימ

 ךיוא ןעװעטַאר ןוא ןבעל םייב ןטלַאהרעד ךיז רימ ןלעוו טימרעד זַא ,ןביולג םעד

 .רעדינק ןוא ןעיורפ ערעזדנוא

 ןקידרעירפ םענופ ןינב םעניא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא טציא זיא לָאטיּפש עשידיי סָאד

 ןבָאה רעטסעווש"ןקנַארק ןוא ןטסיטנעד ,םיריוטקָאד יד .ָאטעג םעד בלאהרעסיוא זיוה-םינקז

 ןיא טעברַא רעד וצ סיורא זיא סָאוו ,עדַאגירב-סטעברַא ערעדנוזאב ַא ןפַאשעג

 ןעוועג קיטעט ךיוא זיא לָאטיּפש םייב .ךַאװ-ןטנַאיצילימ רעשטייד ַא ןופ גנוטיילגַאב
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 םעניא עקנַארק עלַא ןגעלפ ןהעשנגרַאמ יד ןיא גָאט ןדעי .גנולייטפָא-עיצקעפניזעד ַא

 .לָאטיּפש םוצ ןרעוו טריפעגסיורַא ,ָאטעג

 רעד ןופ ןינב םעד ןיא רעדעב יד ןצונַאב טגעמעג ןדיי יד ןבָאה הליחתכל

 רעד ןופ ענייא :גנעגניירַא ייווצ ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו וצ ,הווקמ רעקידרעירפ

 ןדיי ןפערט ךיז ןגעלפ דָאב ןיא .טײז-ָאטעג רעד ןופ עטייווצ יד ווא -- רעשירַא

 רעד טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ וצ טייקכעלגעמ א ןעוועג זיא'ס ןוא ןטסירק ןוא

 זיא ,טסּוװרעד ןופרעד ךיז טָאה ָאּפַאטסעג יד רָאנ יוו ,רעבָא דלַאב .טלעוו-ןסיורד

 .רעדעב יד טימ ךיז ןצונַאב סָאד ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןדיי

 ,ןשינעטלעהאב ענעדישרַאפ ןופ ןעלגומשניירַא ךעלגעטיגָאט ךיז ןגעלפ אטעג ןיא

 טָאה ָאּפַאטסעג יד ןוא -- תודוס דוסב ךיז טייטשראפ ,ןדילַאווניא ןוא םינקז עשידיי

 םעד רַאפ טנדרָאעגנייא טַארנעדוי רעד טָאה רעבירעד .ןסיוו ןופרעד טרָאטעג טשינ

 -רעייא ןקידרעירפ םעניא ליזַא ןימ א, טרָא-סטלַאהנּפױא רעדנוזאב א םלוע ןקיזָאד

 ךיז ןגעלפ'ס וו -- 6 סַאגיַאנלַאטיּפש רעד ףיוא ,םוטציוו עמריפ רעד ןופ ןיזַאגַאמ

 יד ןעוו ,רעטעפש .ןדיי עקנַארק ןוא ערעטלע עכלעזַא 70 ךרעב ןטלַאהפיוא ךעלגעט

 ןקיזָאד םעד ןלַאפַאב גָאט א םענייא ןיא יז זיא ,ןרָאװעג ריווועג ןופרעד זיא ָאּפַאטסעג

 .ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלא טעדרָאמעגסיוא ןוא ליזא

 רעד טימ ןרָאװעג רעווש רָאג זיא ,ָאטעג סָאד ענרָאט ןיא ןריפנייא ןטימ

 ןעגנואימַאב יד ןפלַאהעג טשינ ןבָאה סע. גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוזייפשַאב

 טָאה סָאװ ,טיונ יד ןרעדניל וצ טארנעדוי םייב גנולײטּפָא רעלַאיצָאס רעד ןופ

 ןבָאה גנולייטפָא רעלַאיצָאס רעקיזָאד רעד וצ .ןעמייה עשידיי ליפ ױזַא טּפַאכרַאפ

 ,םואבנזָאר ריאמ יו ,רעוט עכעלטפאשלעזעג ענעבעגעגרעביא ןוא עטלַא טרעהעג

 קיטעט ָאטעג םעניא ךיוא ןענעז ייברעד .םָארט םייח ,רעשטנירט סחנפ ,רעדע שריה

 תונברק ןוא ימ ןייק טרָאּפשעג טשינ ןבָאה סָאװ ,רעוט-ללכ ערעדנַא ךָאנ ןעוועג

 -נערטשנָא ןוא ימ רערעווש טימ .רעדירב עקיטפרעדַאבטיונ ערעייז ןפלעהוצסיורא ידכ

 ןבָאה סָאװ ,ןכיקיסקלָאפ 4 ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא ָאטעג רענרָאט ןיא ןענעז ןעגנוג

 | .ךעלגעט ןגָאטימ טנזיוט עכעלטע ןבעגעגסיורא

 ,קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא ןטקודַארפדזייפש ןפיוקוצ טימ ןפלָאהעג ךיז טָאה ןעמ

 בלַאהרעסױא טעברא רעד וצ סױרַא ןענעז סָאװ ,יד .ןבעל ןטימ ךיז קידנלעטשנייא

 ייב ןעמונעג ןכַאז ענעדישרַאפ רַאפ שיוטסיוא ןופ םרָאפ ןיא ןבָאה ,ןרעױמ-ָאטעג יד

 ןיא טריפעגניירַא םייהעג ןיא סגעווקירוצ ןבָאה ייז עכלעוו ,ןעלקיטרַאיזייּפש ןטסירק
 ,ןדיי ייב ןריפכרוד ןטנַאיצילימ רעניארקוא ןוא עשטייד יד ןגעלפ טּפָא רעייז .ָאטעג
 ןוא סעיזיוער -- ָאטעג ןרעסיוא טעברַא רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סָאװ
 זיא ףָארטש יד ...זייפש ןופ ךאז עטסדנימ יד ןענופעג ןבָאה ייז ןעמעוו ייב ,םעד ייוו
 .ףארטש"טיוט ןטלעז טשינ ןוא חצר תוכמ ..טרָא ןפיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא
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 ןבָאה ,ןטײהקנַארק ןוא ןייפ ,רעגנוה ןופ בצמ א ייב ,ןעגנוגנידַאב כעלעזַא ייב

 ָאטעג ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעגנולעג זיא םידיחי .ָאטעג רענרָאט םעניא טבעלעג ןדיי

 ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג .ןריּפַאּפ עשירַא עטפיוקעגסיוא ןופ ךמס ןפיוא

 .ןטסירק עטנַאקַאב ייב ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ידכ ,ןטפַאשטרָא ערעדנַא ןיא ןפָאלטנַא

 ,דחפ ןיא ,קחוד ןיא טבעלעג ןבָאה ,ָאטעג ןיא עטרַאּפשרַאפ ,ןדיי בור רעד רעבָא

 .ןעגנערב טעוו ןגרָאמ רעד סָאװ קידנסיוו טשינ

 ןופ ןרעיומ יד ףיוא זַא העידי יד זדנוא ןפָארטעג רענוד ַא יוו טָאה רעבירעד

 ןט9 םענופ העדומ א ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא ,ָאטעג םעד בלַאהרעסיוא רעזייה יד
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 ָאטעג רענרָאט ןופ ןדיי ןופ עיצַאטרָאּפעד רעד ןגעוו ןאמטפואהזיירק רענרָאט ןופ העדומ יד
 1942 רעבמעטפעס ןט10 םעד
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 זיא עכלעוו ,ָאטעג רענרָאט ןופ ןדיי ןופ עיצַאטרָאּפעד א ןגעוו 1942 רעבמעטפעס

 -זיירק רעשטייד רעד זַא ןוא 1942 רעבמעטּפעס ןט10 ןפיוא ןיוש ןרָאװעג טמיטשאב

 טעוו סָאװ ,קַאילָאּפ רעדעי ףָארטשיטױט טימ טָארדעג טָאה ענרָאט ןיא ןאמטפיוה

 דיי א ןפלעה רעדָא ,ןטלַאהַאב

 רעקיזָאד רעד ןיא טָאה ןאמטפיוהזיירק רעד זַא ,טטּווורעד ךיוא ךיז ןבָאה רימ

 טניפעג סָאװ ,ןגעמרַאפ שידיי ןגעוו ןדלעמ וצ ןקַאילָאּפ עלַא טרעדָאפעגפיוא העדומ

 ןסַאג יד ןיא ךיז ןזייוו וצ ןקַאילָאּפ יד ןטָאברַאפ טָאה -- ןוא טנעה ערעייז ןיא ךיז

 יד ןריפ טעװ ןעמ ןעוו ,טייצ רעד תעב ףױהנַאב םוצ ןריפ סָאװ ,ענרָאט ןופ

 .ןדיי "עטלדיזעגסיוא,

 עשטייד ןוא ָאּפַאטסעג יד טָאה -- ןעניגאב -- 1942 רעבמעטפעס ןט10 םעד

 ,רעניווונייאדֶאטעג עלַא .ָאטעג רענרָאט עצנַאג סָאד טלגנירעגמורא עירעמרַאדנַאשז

 ןוא ןעגנוניוו ערעייז ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה ,ןטרַאק-סטעברַא יד טימ יד ךיוא

 ןדיי עלַא יו ,םעדכָאנ .(יצשָאנלָאװ ץַאלּפ ץַאלּפילעּפַא ןפיוא ךיז ןעלמַאזפיונוצ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןטקנוּפ-סטעברַא ערעייז טיול טלעטשעגסיוא טרָאד ךיז ןבָאה

 עקיטיונ רַאפ ךָאנ ןטלַאהעג ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,ןּפורג-סטעברַא .עיצקעלעס ַא

 .גנוקיטעפשרַאפ א טימ טעברַא רעד וצ סיורַא ןענעז ,ןישַאמ-רעטילימ רעשטייד רעד ראפ

 ןעמוקעגרָאפ טציא טשרע זיא'ס ןוא טרָא ןפיוא ןבילבראפ ןענעז ערעדנַא ןגעקַאד

 ןופ באטש ןשטייד א ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,עיצקעלעס עכעלטנגייא יד

 טנַאדנעמָאקדָאטעג םענופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ןריציפָא-עירעמרַאדנַאשז ןוא דָאּפַאטסעג

 .טארנעדוי םענופ רעדילגטימ ןוא

 ןענעז רענעמ .עיצקעלעס עקיזָאד יד ןעוועג זיא םַאזיורג ןוא ךעלרעדיווש

 ..סרעטומ ערעייז ןופ רעדניק ...ןעיורפ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגקעווַא

 ןוא טרָא ןייא ףיוא ןרָאװעג טרירטנעצנָאק ןענעז רעדניק טימ ןעיורפ ןוא םינקז

 ,טרָא ןטייווצ א ףיוא ןשטנעמ עגנוי

 ןבָאה רעדניק ..ןגָאלק ןוא ןייוועג סָאד ,תוללי יד ןעוועג ןענעז דנסיירצראה
 .."ריד טימ ןעמַאװצ ליוו ךיא, :ןפורעג ןבָאה סעמַאמ ןוא -- "עמַאמ, ןגירשעג

 .."רעביא טשינ ךימ זָאל, :תולוק ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה סעטַאט ןופ

 ,דניק רעייז ןבעגעגקעווַא גנולפייוצראפ רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ןעוועג
 : ןגירשעג ןוא טגָאלקעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ךיוא רעבָא ןעוועג ...ןעוועטַאר וצ ךיז ידכ

 ..."דניק ןטימ ןעמַאזוצ ןענעגרה ךימ טנָאק ריא , -- "דניק סָאד קירוצ רימ טיג,

 ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד ךיז טלעטשעגנגעקטנַא ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ךיוא ןעוועג

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג ...דניק רעייז ןבעגּפָא טלָאװעג טשינ

 ..סעקייהאנ יד טימ ןגָאלשעג .קידתונמחרבמוא ןבָאה סָאװ ,ןטידנַאבָאּפַאטשעג יד
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 ןפרָאװַאב עיצקעלעס רעד תעב ןבָאה סָאװ ,םירוביג עכלעזַא ןרעטלע יד ןשיווצ ןעוועג

 ..ןגלָאפ יד ראפ קידנבָאה ארומ טשינ ,רעטרעוולדיז טימ םיחצור עשטייד יד

 ןעוו ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעינק ױזַא טזומעג רימ ןבָאה -- גָאט ןצנַאג םעד ךשמב

 .טשרוד ןוא רעגנוה רַאפ ןעגנַאגעגסיוא ןענעז רימ ןוא טנערברַאפ זדנוא טָאה ןוז יד

 ןוא ָאטעג םענופ ןרעיוט יד טנפעעג ךיז ןבָאה גנַאגרעטנוא-ןוז ןכָאנ טשרע

 זיא סעמַאמ-עטַאט ןָא רעדניק ןוא רעדניק טימ ןרעטלע ןופ טרָאּפסנַארט רעצנַאג רעד

 .ָאטעג ןופ ןרָאװעג טריפעגסיורַא

 רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעדניק ייווצ ערעזדנוא טימ יורפ ןיימ ןוא ךיא

 יד ,רימ טימ ןעגנַאגעג זיא ,אנילַאה ,עניימ רעטכָאט ערעטלע יד .עּפורג רעקיזָאד

 ןסָאלשטנַא ןעוועג ןענעז רימ .יורפ ןיימ טנַאה רעד ייב טריפעג טָאה ,טידע ,ערעגנוי

 ,לרוג רעייז ןלייט וצ ןוא רעדניק ערעזדנוא ןופ ךיז ןדייש וצ טשינ

 ןופ דילגטימ ַא רימ טָאה -- ןרישרַאמ וצ ןבױהעגנָא בָאה רימ רעדייא ךָאנ

 ,טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,טגָאזעגרעטנוא ,רימ ןבעל ןענאטשעג זיא סָאװ ,טַארנעדוי

 -- בַאטשדָאּפַאטסעג רעד ןענַאטשעג זיא'ס ּוװ ,טֹרָא םוצ ןרעטנענרעד ךיז לעוו ךיא ןעוו

 ךָאנ רעבָא ..ןָאטעג ױזַא בָאה ךיא "!טצרַא ןייא ןיב ךיא, :ןָאט יירשעג ַא ךיא לָאז

 עקייהַאנ רעקיד א טימ סעציילפ יד רעביא ץעז א ןעמוקַאב ךיא בָאה רעטרעוו עניימ

 ..."וד טסיב ןייווש ןייא,  :רעטרעוו יד טרעהעג בָאה ךיא ןוא

 ןטייז עדייב ןופ ..ייר א ןיא ןשטנעמ 4 וצ טלעטשעגסיוא ןעגנַאגעג ןענעז רימ

 -חרבמוא ..ןטנַאיצילימ "ענעטאנַארג, ןוא טייל-,סע.סע עשטייד טיילגַאב זדנוא ןבָאה

 טָאה'ס רעוו .ןסקיב ערעייז ןופ סעבלָאק יד טימ ןגָאלשעג זדנוא ייז ןבָאה קידתונמ

 ערעווש יד קידנטלַאהסיוא טשינ ,ןלַאפעג זיא ...שרַאמ םעניא ןטלַאהטימ טנָאקעג טשינ

 ,אשטיוועקצימ, ַאװָארַאשָאק :ןסַאג יד ךרוד ןעגנַאגעג רימ ןענעז ױזַא .ּפעלק

 טָאה סָאװ ,ץאלפ-סיש ןשירעטילימ םעד וצ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב ...ַאקסרַאנימעס

 ןייארַאפ ןשיטסַאנמיג ןשידיי םעד ןופ ץַאלּפיטרָאּפס םעד רעטניה ןענופעג ךיז

 ןשטייד יד עכלעוו ,ןקַארַאב ענרעצליה עטלַא ןענאטשעג טרָאד ןענעז סע ."ןושמש,

 זדנוא ןעמ טָאה ןקַארַאב עקיזָאד יד ןיא .ןלַאטשידרעּפ סלַא טצונאב טציא ןבָאה

 ,לרעטצנעפ ןיילק א ךרוד ..רעטצניפ ךעלצנעג טעמכ ןיוש זיא ןעוועג .ןבירטרַאפ

 ןטצענעגכרוד םענופ ..ןסיורד ןופ טפול לסיב א ןיירַא זיא ,רעטערב טימ טּפַאלקרַאפ

 .קנאטשעג רעכעלקערש א ןגָאלשעג טָאה ,יורטש תפונט ןשידרעפ ןופ

 רעד ןיא ...עקווּויָאנג רעד ףיוא ןלאפעג רימ ןענעז עטרעטַאמרַאפ ןוא עדימ

 טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ.. .ןבענרעד טגיל סע רעוו ןעזעג טשינ ןעמ טָאה שינרעטצניפ

 טפול לסיב ַא ןופ לגנאמ סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןריטנעמַאל ןוא ןענייוו סָאד

 .יורטש ןטחרסרַאפ ןפיוא טקיטשעג שממ

 טימ טגרָאזַאב טַארנעדוי רעד זדנוא טָאה ,סנגרָאמ וצ דלַאב ,גָאט ןרעדנַא םעד
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 םענופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה גנוזייפשאב ַאזַא .קנארטעג ןעמעראוו א ןוא טיורב

 ,ץעיװָאּפַאטסעג ַא ןזייוואב ךיז געלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ךעלגעט לָאמ ייווצ טַארנעדוי

 ןופ ייז טריפעגסיורַא ןוא ןשטנעמ עכעלטע ןפורעגסיורא ,המישר א טיול ,טָאה סָאװ

 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,רעדיינש ןוא רעטסוש ןעוועג סָאד ןענעז בור'ס .קַארַאב

 .ןדיי ערעדנַא ןעמוק ןגעלפ טרָא רעייז ףיוא ןוא ָאּפַאטסעג רעד רַאפ ָאטעג ןיא

 יורפ עטנַאקַאב ַא סרעזדנוא ןענופעג קַארַאב ןיא ךיז טָאה זדנוא טימ ןעמַאזוצ

 ,רעטכָאט ַא ָאטעג ןיא ןזָאלעגרעביא טָאה עכלעוו ,יורפ ַא לבייל סרעלשיט םעד ,לבייל

 יד בָאה ךיא .רעטומ ריא טרָאּפסנַארט םענופ ןעמוקַאבוצסױרַא טימַאב ךיז טָאה סָאװ

 סיורא טעוו יז ןעוו ,ןסעגרַאפ טשינ זדנוא לָאז יז ,םימחר ןטעבעג יורפ עקיזָאד

 טגָאזעגוצ רימ טָאה יז .ָאטעג ןיא ןענופעג רעדיו ךיז טעװ ןוא קַארַאב ןופ

 ...ןפלעה וצ

 ..קַארַאב ןופ ןרָאװעג טריפעגסיורַא לבייל יורפ יד עקַאט זיא גָאט ןטייווצ ןפיוא

 טעוו יצ רָאנ ...ןרעוו וצ טעוועטַארעג גנונעפַאה ןופ קנופ א טַאהעג טציא בָאה ךיא

 ?ןפלעה סעפע רימ ןעגנואימַאב עריא ןלעוו יצ ...?טרָאװ ןטלַאה לבייל יורפ יד

 ןוא ץעיווָאפאטסעג א קַארַאב רעזדנוא ןיא ןענישרעד זיא גָאט ןטירד ןפיוא

 ןענעז רימ ...רעדניק ייווצ עניימ ןוא יורפ ןיימ ךיוא יוו ,ןעמָאנ ןיימ ןפורעגסיוא טָאה

 -יגעל יד ןוא "טרַאקדלעמ, יד טנַאה רעד ןיא קידנטלַאה ,קַארַאב םענופ סיורַא לענש

 ."טמַאסטייהעטנוזעג, םענופ עיצַאמַאט

 ןצנַאג םעד טריפעגסיורַא טייל-סע.סע עשטייד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 לייט ַא .שרַאמסױרַא םוצ ןפורג ןרָאװעג טרימרָאפ ןענעז סע ..קַארַאב םענופ םלוע

 עניילק ַא רָאנ ...ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז עקיאעפמוא-שראמ ןוא עקנַארק

 .רענעגעוו ףיוא ןרָאװעג טצעזעגפיוא ןענעז עקנַארק לָאצ

 רעד ןיא ןעגנַאגעג שינעלייא סיורג ןיא ןענעז רעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא

 געוו ןפיוא ..קַארַאב םענופ טייוו גונעג ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעיוט םוצ גנוטכיר

 ןוא ,טרימיטיגעל זדנוא ןבָאה עכלעוו ,טײלדָאּפַאטסעג יד טימ תורצ טַאהעג רימ ןבָאה

 וצ ןוא רעױטיסגנַאגסױרַא םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ ןעגנולעג זדנוא זיא סנ יפ לע רָאנ

 ,ץַאלּפ-סיש ןשירעטילימ םעד ןזָאלרַאפ

 ןעמ עכלעוו טימ ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עבלעז יד טימ ןעגנַאגעג רימ ןענעז רעדיוו

 זדנוא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ-ָאּפַאטסעג רעד .ץאלפ-סיש םוצ טריפעג רעירפ זדנוא טָאה

 ןיא טריפעגניירא לריטרעטניה ַא ךרוד טציא זדנוא טָאה ,קַארַאב ןופ טריפעגסיורַא

 .טארנעדוי םעד ןבעגעגרעביא ןוא ָאטעג

 ריא קנַאדַא סָאװ ,לבייל יורפ יד ןכוזוצפיוא ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטשרע ןיימ

 םעד ןבעגעגקעווַא טָאה יז זא ,טלייצרעד רימ טָאה יז .טעוועטַארעג ךיז רימ ןבָאה

 ךיז טָאה סע סָאװ ,ץלַא ,קַארַאב ןופ טריפעגסיורַא זדנוא טָאה סָאװ ,ץעיוװָאּפַאטסעג
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 עלעדייא יד רעדייל זיא גנולדיזסיוא רעטירד רעד תעב .גנוניווו ןיימ ןיא ןענופעג

 .ןעמוקעגמוא לבייל יורפ

 ץאלפ-ךןושמש ןבעל ןקַאראב-דרעפ יד ןופ זיא ןדיי טרָאּפסנַארט רעצנַאג רעד

 רעד תעב ןעמקעגמוא ןענעז ןדיי 8000 ךרעב .ץעשזלעב ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 | .ָאטעג רענרָאט םעניא עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטייווצ

 ןבָאה ןדיי ..הטיחש רעכעלקערש רעד ךָאנ געט עכעלטע ייבראפ ןענעז סע

 ערעדנַא ןוא רעמעדיוב ,סרלעק יד ןופ ,סרעקנוב יד ןופ ןכירקוצסיורַא ןביוהעגנַָא

 עטרעטַאמרַאפ ...עטרעגנוהעגסיוא ...ןעזסיוא רעייז ןעוועג זיא ךעלרעדיוש .ןשינעטלעהַאב

 .עטנעָאנ ערעייז טכוזעגמורַא ייז ןבָאה

 -סטעברַא עקינייא .ןרָאװעג טרעלעמשרַאפ רעדיוו זיא ָאטעג םענופ חטש רעד

 זיא אטעג ןיא ןבעל סאד .ןרָאװעג טרענעלקרַאפ רעדָא ,טרידיווקיל ןענעז ןטקנופ

 ןדיי רענרָאט ןבעל םייב ענעבילברַאפ יד ןופ רעטימעג יד .ןברָאטשעגּפָא יוו טציא

 ,רעקנוב א ןעיובסיוא ..שינעטלעהַאב א ןטיירגוצ :קנַאדעג ןייא רָאנ טפַאכראפ טָאה

 סָאד זַא ,טלפייווצעג טשינ ןיוש טָאה רענייק לייוו ,ןפיולטנַא זיירפ ןדעי רַאפ רעדָא

 ןעגנולעג זיא םידיחי ענלעצנייא .עיצַאדיװקיל רעד ברע ךיז טניפעג ָאטעג רענרָאט

 טרפב ,ןקַאילָאּפ עטנַאקַאב ייב ןטלַאהַאבסױא ןוא ָאטעג םענופ ךיז ןענעבנגוצסיורַא

 ףליה ערעייז טגָאזעגּפָא טשינ ןלאפ עכעלטע ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשיליופ ייב

 עטיירגעגוצ טוג ןיא ךיז ןטלהַאבוצסיוא ןדיי ָאטעג ןופ ענעפַאלטנא טכעלגעמרעד ןוא

 ,עפאש ַא ןופ אנד םעד רעטנוא ןעגנוניוווררעטרַאפ ןיא טגעלפ ןעמ .ןשינעטלעהַאב

 ךיק רעד ןיא ןבָארגסיוא טגעלפ ןעמ רעדָא ..רעלעק א וצ גנַאגנייא ןַא ןבָארגסיוא

 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןגעלפ ױזַא ןוא טקעדרַאפ טָאה ןעמ ןכלעוו ,בורג ןפיט ןטושפ א

 -החפשמ, עכלעזַא ץוח א ...ןרעדנַא ןבעל רענייא טשטעווקעגפיונוצ ,ןשטנעמ 7 זיב 6

 ןשטנעמ 2 רעדָא 1 רַאפ ךעלרעקנוב עניילק ןטיירגוצ ךיוא ןעמ טגעלפ "ןשינעטלעהַאב

 עטלּפָאד ןרעוו טיובעג ןגעלפ ןטעזָאלק ןיא ...ענַאװ רעד רעטנוא רעמיצידָאב ןיא בור'ס

 .טנעוו

 ןשטנעמ 100 ךרעב רַאפ סרעקנוב ערעסערג ןרָאװעג טיובעגפיוא ךיוא ןענעז סע

 רענרָאט םעניא ךיז טָאה רעקנוב אזא .רעטרע עכעלגנעגוצ-רעווש ערעדנוזאב ןיא

 טיובעגפיוא ..4 סַאגיַאקסוװָאװל רעד ףיוא זיוה םענופ םעדיוב ןפיוא ןענופעג ָאטעג

 רעסיוועג א ,טסנידסגנונדרָא רענרָאט םענופ דילגטימ ַא רעקנוב ןקיזָאד םעד טָאה

 ןלָאצַאב טוג טזומעג טָאה ןעמ ןעמעוו ...(ענרָאט ןופ טמַאטשעג טשינ טָאה רע) יקצָאלּפ

 ,רעקנוב םעניא ץַאלּפ ַא רַאפ

 תוברוח יד רעטנוא ,סַאג ַאװָאנ רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעקנוב רעכעלנע ןַא
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 סע .ןגעוו"טנורגרעטנוא עלעיצעפס טריפעג ןבָאה סע ןיהווו ,לוש רעיינ רעד ןופ

 ךָאנ ןוא סַאג-ַאקסרַאבַארַאג רעד ףיוא סרעקנוב ןרָאװעג טיובעגסיוא ךיוא ןענעז

 | ,טָאטש רעד ןופ ןטקנופ ערעדנַא ןיא

 .רעדניק ייווצ עניימ ןטלַאהַאבוצסיוא ןעוועג טציא זיא גרָאז עטסערג ןיימ

 ךיא געלפ ,לָאטיּפש ןיא טעברַא רעד וצ ירפרעדניא גָאט ןדעי קידנעײגסױרַא

 ,יורפ ןיימ טעברַא רעד וצ סױרַא ךיוא זיא ייברעד. רעדניק 2 עניימ ןעמענטימ

 געלפ רעדניק יד .טלַאטשנַא-עיצקעפניזעד רעד ןיא טקיטפעשאב ןעוועג זיא עכלעוו

 ןבָאה טיילדֶאּפאטסעג יד תעב .טלַאטשנַא רעקיזָאד רעד ןופ טייוו טשינ ןזָאלרעביא ךיא

 רעד ןיא רעדניק יד ןקעטשרַאפ יורפ ןיימ געלפ ,ןינבילָאטיּפש ןיא ןזיוואב ךיז

 ריט יד לֶאמנייק ןדלעה עשטייד יד ןגעלפ טרָאד לייוו ,"טלַאטשנַא-סגנוזיולטנַא,

 .רעדניק יד רַאפ שינעטלעהַאב עטסעב סָאד ןעוועג סָאד זיא רעבירעד ןוא ןענעפע טשינ

- 1/ -- 

 טשינ ןענעז ךָאנ ...עיצקַא-דרָאמ רעטצעל רעד ךָאנ םישדח 3 ייברַאפ ןענעז םיוק

 רעבמעווַאנ ןט15 םעד ןיוש ןוא הטיחש רעטצעל רעד ךָאנ ןדנּוװ יד ןרָאװעג טלייהרַאפ

 סע.סע ןוא ָאּפַאטסעג רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ןבָאה ,ירפרעדניא 8 רעגייזא ,2

 ענלעצנייא יד רָאנ קידנזָאלסױרַא ,ָאטעג רענרָאט םענופ חטש ןצנַאג םעד טלגנירעגמורַא

 טזומעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,ןדיי עלַא .ןדַאגירב-סטעברַא

 ,ץַאלּפ-רעגרובעדגַאמ ןפיוא ןלעטש

 קילבנגיוא ןייא ןיא ןוא טָארד סע סָאװ ,טריטנעירָא ףכית ךיז טָאה עניימ יורפ יד

 עפורג-סטעברַא ןיימ טימ ןיב ךיא תעב ,רעקנוב א ןיא ןיירַא רעדניק יד טימ יז זיא

 ןוא חטשיָאטעג םענופ ןטינשעגּפָא ךעלצנעג ןעוועג ןענעז רימ ,לָאטיּפש םוצ סױרַא

 .תועידי םוש ןייק טרָאד ןופ טַאהעג טשינ ןבָאה רימ

 ,טנַאיצילימ רעשידיי ַא לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג זיא ןהעש גָאטימכָאנ יד ןיא

 ןבָאה ,רעדניק עדייב ןוא יורפ ןיימ זַא ,הרושב יד טגנערבעג רימ סָאה רעכלעוו

 ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טנווָא ןיא ןיב ךיא ןעוו .טעװעטַארעג םיסנ טימ ךיז

 .םייה רעד ןיא רימ ףיוא טרַאוועג ןיוש ייז ןבָאה

 ,ןעגנובעלרעביא עטצעל יד ךָאנ ,טקיאורַאב טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעפש

 אראפ סָאװ ףיוא ,ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא טשרע רעטכָאט ערעטלע ןיימ טָאה

 ןכלעוו ןיא ,רעקנוב םעניא .טעוועטארעג יירד עלַא ךיז ןבָאה ייז ןפוא ןכעלרעדנווו

 ךָאנ ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה -- טלייצרעד יז טָאה -- טרעיומרַאפ ןעוועג ןענעז ייז

 .טלעוונסיוא רעד טימ גנודניבראפ םוש ןָא םינקז ןוא ןעיורפ בור'ס ,ןשטנעמ 50 ַא

 טָאה ןעמ ..ןרָאװעג טנפעעג זיא .רעקנוב רעד ןוא העש עכעלטע ייברַאפ ןענעז םיוק
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 ןעירשעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד ןופ ןעמיטש יד ןוא טניה יד ןופ ןליב סָאד טרעהעג

 ,רעקנוב ןופ סיורַא לענש לָאז ןעמ

 ,רעקנוב םענופ ןכָארקעגסױרַא עלַא ןענעז ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא -- זייווקיצנייא

 יד ןעגנַאגעג זיא טשרעמוצ ..עטצעל יד ןעוועג ןענעז רעדניק יד טימ יורפ ןיימ

 רעד טָאה ,רעקנוב ןופ גנַאגסיורַא םוצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו ...ענילַאה ערעטלע

 יז יוו טגערפעג -- ןענַאטשעג טרָאד זיא רעכלעוו ,טסנידסגנונדרָא ןופ טנַאיצילימ

 ןגעוו טגערפעג רעדיוו יז רע טָאה ,ןעמָאנ ריא טגָאזעג םיא טָאה יז ןעוו ןוא, טסייה

 ייב טידע רערעגניי רעד טימ ןעמוקעגנָא עגר רעד ןיא טקנופ זיא סָאװ ,רעטומ ריא

 ייוצ יד טימ יורפ ןיימ -- יירד עלַא לענש ץילב טָאה ןאמעדַא רעד ..טנַאה רעד

 ןוא ןבענרעד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סנטסַאק יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא -- רעדניק

 -לעּפַא םוצ סיורא ןיוש ןענעז רעקנוב םענופ ןשטנעמ עלַא זַא ,ןשטייד יד ןדלָאמעג

 ןופ יורפ ןיימ טנעקעג טָאה ,טעמיצ רעסיוועג א ,ןַאמעדָא רעקיטומ רעד .ץַאלּפ

 .טמאטשעג טָאה ןיילַא רע ןענַאוו ןופ -- עלסאי

 רעדיוו ןענעז ָאטעג רענרָאט םעניא עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטצעל רעד תעב

 םירסומ ןוא טניה ןופ ףליה טימ .ןדיי עקיאעפסטעברַא ,עגנוי 3000 ךרעב ןעמוקעגמוא

 ןעמעוו ..ָאטעג םעניא ןשינעטלעהַאב ןוא סרעקנוב עלַא ןרָאװעג ןענופעגסיוא ןענעז

 .ןרָאוועג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא זיא ,טפאכעג טָאה ןעמ

 חטש רעד ןרָאװעג טרענעלקרַאפ רעדיוו זיא עיצקַא-דרָאמ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 ערעטלע יד .זייוונפורג ,רעירפ יוו ןעגנַאגעג רימ ןענעז טעברַא רעד וצ. ָאטעג םענופ

 -רעדיינש א ןיא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא טעברַאעג טָאה ,ענילאה ,ערעזדנוא רעטכָאט

 .ןירעפלעהסיוא סלַא טַאטשרַאװ

 טידע ,ערעזדנוא רעטכָאט ערעגניי יד ךיוא ןרעכיזרַאפ וצ ךָאנ ןבילבעג זיא טציא

 .החפשמ רעשירַא ןַא ייב יז ןענעדרָאוצנייא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא

 ןענעז סע ןכלעוו ןגעוו ,קַאילָאּפ א טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה לָאטיּפש ןיא

 .עשרַאוו ןייק טריפעגרעבירַא ןדיי ערערעמ ןיוש טָאה רע זַא ,תועומש ןעגנַאגעגמורַא

 ךיא זַא ,טיורטרַאפ םיא רַאפ ךיז ןוא טכוזעגפיוא טציא ךיא בָאה קַאילָאּפ ןקיזָאד םעד

 טקישעג ךימ טָאה רע .טידע ןיימ רַאפ טייז רעשירַא רעד ףיוא שינעטלעהַאב ַא ךוז

 .טידע לרעטכעט ןיימ ךיז ייב ןטלַאהַאבוצסיוא טיירג ןעוועג זיא עכלעוו ,ןיטסירק ַא דלַאב

 טייוו רעטעמָאליק ייווצ א סעפע ,"עיפיל, לדלעוו םענופ טייוו טשינ טניווועג טָאה יז

 ירפרעדניא גָאט ןרעדנַא םעד יז זיא ןעגנוגנידַאב יד ןסעומשּפָא ןכָאנ ןוא ענרָאט ןופ

 ךָאנ ןעוועג זיא יז םגה ,סרעזדנוא דניק סָאד .טידע רעזדנוא ןעמענרעביא ןעמוקעג

 ןיא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז זַא ,לכש ליפ ױזַא טגָאמרַאפ ןיוש רעבָא טָאה ,גנוי רעייז

 ןופ קעווַא יז רימ ןביג ,הבוטל ריא רָאנ זַא ןוא ךיז ןעניפעג רימ בצמ ַא רַאפ סָאװ

 זדנוא קידנשטניוו ןוא דנַאטשרעדיװ םוש ןייק טלעטשעג טשינ יז טָאה רעבירעד .םייה רעד
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 -- המחלמ רעד ךָאנ ןעז וצ רעדיוו ךיז דלַאב ןוא ןטלַאהוצכרוד תוחוכ ןוא טנוזעג ליפ

 .בוטש רעד ןופ סױרַא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,ליטש יז זיא

 טַארנעדוי רעד ךיז טָאה ,ָאטעג רענרָאט םענופ "גנולדיזסיוא, רעטצעל רעד ךָאֹנ

 ןיוש טעוו רעמ זַא ,תוחטבה טימ ןדיי ענעבילבעג ןבעל םייב יד ןקיאורַאב וצ טימַאב

 זיא ןדיי טשער רעד לייוו .ןעמוקרָאפ טשינ ןעגנולדיזסיוא ןייק ָאטעג רענרָאט םעניא

 .רעטילימ ןשטייד ןרַאפ ןטעברַא יד וצ קיטיינ

 עלַא זַא ,ןעגנאלק ןרָאװעג טיירפשרַאפ ָאטעג רענרָאט ןיא טציא ןענעז םעד ץוח א

 ןרעגַאל-סטעברַא יד ןיא ןרעוו טריטרָאפעד ןלעוו ,ןדיי רענרָאט ענעבילבעג ןבעל םייב

 טײרּפשרַאפ ןבָאה תועומש עקיזָאד יד .ווָאשַאלפ ןיא רעדָא ,עלסאי ןבעל ,עינבעש ןיא

 רעטימעג יד ןעלמוטעצ וצ רעמ ךָאנ טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיחצור עשטייד יד

 ןקיליטרַאפ ןוא ןקינייפרַאפ וצ ןייז רעטכייל לָאז'ס ידכ ,ןדיי עטרעטאמעגסיוא יד ןופ

 יד ןיא ןשינעטלעהאב טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי טּפַאכעג ןעמ טָאה לייוורעד  ,ייז

 יד ןבָאה ,סרעקנוב ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי .רעפרעד עקידתונכש

 טריפעגסיורַא ןעמ טָאה ןדיי ןפורג ערעסערג .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד םיחצור עשטייד

 .ןסָאשרעד טרָאד ןוא תורבקה תיב ןפיוא

 ןיא טשרעהעג ןבָאה טיונ ןוא רעגנוה .ןבעל ןטימ ןעוועג רעכיז טשינ זיא רענייק

 ,רָארעט רעשטייד רעד ןרָאװעג רעגנערטש זיא גָאט ןדעי טימ. ןעגנוניווו עשידיי

 לרעטכעט רעזדנוא טימ ןעמוקעגקירוצ טציא זיא דלַאװ-?עיּפיל , ןופ ןיטסירק רעזדנוא

 זדנוא טָאה יז יוו -- לייוו ,דניק סָאד טכַארבעגקירוצ זדנוא טָאה יז .טנעה יד ףיוא

 .ןטלאה טשינ ךיז ייב רעטייוו םינכש יד רַאפ ארומ סיוא סע ןָאק יז -- טרעלקרעד

 טזומעג יז ןבָאה רימ ..ןעמַאזוצ זדנוא טימ ןעוועג רעדיוו טידע רעזדנוא זיא ױזַא

 זדנוא טָאה יז יוו ...סיפ ענעריורפעגּפָא טימ ןעמוקעגקירוצ זיא יז לייוו ,ןלייה טציא

 גנוניווו יד .ןעגנוגנידאב עכעלקערש ןיא טבעלעג ןיטסירק רעד ייב יז טָאה ,טלייצרעד

 זיא לביטש ןטייווצ ןיא .ךיק א טימ ךעלביטש 2 ןופ ןענאטשאב זיא ןיטסירק רעד ןופ

 םעד ךשמב ןסעזעג זיא טידע רעזדנוא ןכלעוו ןיא שיוק ַא ןענַאטשעג ןוויוא ןרעטניה

 ןעוועג טשינ זיא לביטש סָאד .ןפָאלשעג טכַאנייב ךיוא זיא יז ּוו ןוא גָאט ןצנַאג

 טימ טרָאָד ןופ סיורַא זיא דניק סָאד סָאװ ,רעדנּווו ןייק טשינ ןוא טצייהאב

 ...רעייז טָאה יז -- זדנוא יז טלייצרעד -- טנייוועג טשינ טָאה יז .סיפ ענעריורפעגּפָא

 ..זדנוא ךָאנ טפַאשקנעב ןופ רעמ ךָאנ רעבָא ...טלעק ןופ ...רעגנוה ןופ ןטילעג רעייז

 טײלדָאּפַאטסעג יד זַא ,טקרעמַאב ןבָאה רימ ןעוו ,ןרָאװעג רימ ןענעז קיאורמוא רעייז
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 ָאטעג ןיא ךיז ןזייוואב רעייז .טַארנעדוי ןופ ָארויב ןיא ןרָאװעג טסעג עטּפָא ןענעז

 רָאנ ייז טָאה ןעמ יוו ױזַא -- רעבירעד .הלהב עניימעגלַא ןַא ןפורסורַא דימת געלפ

 טָאה סע רעוו .ןשינעטלעהַאב עטיירגעגוצ יד ןכוז וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה -- ןעזרעד

 ןיא ..סרעקנוב יד ןיא טקעטשרַאפ לענש ךיז טָאה -- טייקכעלגעמ יד טַאהעג רָאנ

 .סערָאנ ערעדנַא ןיא רעדָא ,ןרעלעק
 ןַאמרעה ןאמ-.סע.סע רעד ןעוועג ָאטעג רענרָאט ןופ טנַאדנעמָאק זיא 1943 רָאי ןיא

 טָאה סָאװ ,זיוה ןיא טייז רעשירַא רעד ףיוא טניווועג רע טָאה סגנַאפנָא .עכאלב

 ןכלעוו ןופ ,"קייטפַא רעיינ, רעד ןבעל סַאג-ַאקסָאװל רעד ייב ָאטעג ןטימ טצענערגעג

 ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע ּוװ ,ָאטעג ןופ חטש ןפיוא גנַאגסיוא ןייא רָאנ ןעוועג זיא'ס

 .גָאט ןצנאג םעד ךשמב

 ייב .ןעוועג רע זיא טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ַא ןיא היח עקידתמא ..עמַאזיורג ַא

 ןופ ןטעברַא-סגנַאווצ יד טרילָארטנָאק טָאה רע ,טנזעוונָא ןעוועג רע זיא לעּפַא ןדעי

 טָאה עכאלב ."ןטייצלָאמ, יד ןבעגסיורַא םייב ןענַאטשעג זיא רע ,ןפאלקש עשידיי יד

 ךיז טָאה סע סָאװ ,טביורעג ,ןסָאשעג ,טעוועדליוועג טָאה רע .ָאטעג ןיא טורעג טשינ

 ...ןדיי ייב ןעמענוצ טזָאלעג רָאנ

 ןיא גנולײטּפָאךדיי רעד ןופ ףעש רעד קילעטשרעטניה ןבילבעג טשינ ןענעז סע

 ,ףעקליא ,ארוטסאק ,ווָאנורג : רעפלעהסיורַא עשיטידנַאב ענייז ןוא ןאמלעמָאר ,ָאּפַאטסעג

 רעטנוא ןוא אטעג ןיא ןעמוקעג גָאט ןדעי טעמכ ןענעז סָאוו ,ערעדנַא ןוא ןאמרעפא ,קעי

 .סטוג ןוא בָאה שידיי טרעדנילפעג ןוא טביורעג ,טעדרָאמעג ןדיירסיוא ענעדישרַאפ

 רעכלעוו וצ ,?טסנידכַאװ, ןופ גנולייטפָא ןַא ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא 1943 טסוגיוא ןיא

 ןופ קלח ןייא .שארב רעלסעק םרַאדנַאשז ןשטייד ןטימ ,רעניארקוא טרעהעג ןבָאה סע

 טייז-ןסיורד רעד ןופ חטשיָאטעג ןצנַאג םעד טלגנירעגמורַא טָאה גנולייטפָא רעקיזָאד רעד

 עלַא ןיא ןדיי טכוזעג טָאה לייט רעטייווצ רעד ןוא ןרעיוטדסגנַאגנייא יד טצעזַאב ןוא

 .אפוג ָאטעג ןופ ןעלקניוו

 ןיימ .עיצקַא-דרָאמ רעיינ א ברע ךיז ןעניפעג רימ זַא ,טלפייווצעג טשינ ןבָאה רימ

 ןסָאלשַאב טָאה ,רָאי בלַאה א ןוא 12 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא סָאוו ,ענילַאה רעטכָאט

 טָאה ןוא ןסקַאוועג ךיוה ןעוועג זיא יז .טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז ןטלַאהַאבוצסיוא

 טקרַאטשעג ןבָאה ןעגנובעלרעביא עקיטציאדזיב ערעווש יד .ןעזסיוא שירא ןַא טאהעג

 ןייז ןלעוו רימ ביוא זַא ,ןגייצרעביא וצ זדנוא טימַאב ךיז טָאה יז .רעטקַארַאכ ריא

 ךיז טעוו זדנוא ןופ רעדעי ןעוו ,טשרע ...ןעמוקמוא עלַא קפס ילב רימ ןלעוו ,ןעמַאזוצ

 עלא רימ ןוא יז זא ,טייקכעלגעמ א ןַארַאפ זיא ,ןטלַאהַאבסױא טרַא רעדנַא ןַא ףיוא

 .ןעוועטאר ךיז ןלָאז

 רימ רעבָא ...ענילַאה רעזדנוא ןופ ךיז ןדייש וצ סולשטנַא רעד ןעוועג זיא רעווש

 עכעלטע ץוח א ...געווסיוא רערעדנַא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה
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 טיירגעגוצ רעירפ ךָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ,ןײש-לקירטַאמ א ןעמוקַאב יז טָאה ,סעטָאלז

 ןבָאה רימ .דנַאלסיוא ןיא ןעניווו סָאװ ,םיבורק ןופ ןסערדַא טימ לכיב-ץיטָאנ א ןוא

 -- ןבעל ןלעוו רימ ןוא -- םשה הצרי סא -- המחלמ רעד ךָאנ זַא ,טדערעגּפָא ךיז

 ...ענרָאט ןיא ןפערט ךיז רימ ןלעוו

 עפורג ריא טימ ןעגנַאגעגסיורַא ענילַאה רעזדנוא זיא ירפרעדניא גָאט ןרעדנַא םעד

 ןעוועג גרָאז עטסערג רעזדנוא זיא טציא ...טייָי רעשירַא רעד ףיוא טעברַא רעד וצ

 .טידע רעזדנוא ראפ שינעטלעהַאב א ןעניפעג וצ

-- 20 -- 

 עט4 יד אטעג רענרָאט ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1943 רעבמעטפעס ןט2 םעד

 רענרָאט ןופ שוריג רעטצעל רעד ןייז טפרַאדעג ןיוש טָאה סָאד .עיצקַא-"סגנולדיזסיוא,

 ."ןיירדןעדוי, ןייז טפראדעג ענרָאט טָאה עיצקַא רעד ךָאנ .ןדיי

 -רעגַאל רעד ,טעג ןָאמַא טריפעגכרוד טָאה עיצקַא-דרָאמ עקיטולב עקיזָאד יד

 ענרָאט ןייק טקישעגּפָארַא לעיצעפס ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,וואשאלפ ןופ טנַאדנעמָאק

 ךעלטנירג ..ָאטעג רענרָאט םעניא הטיחש יד ןקידנעראפ וצ עבאגפיוא רעד טימ

 ןיא בושי ןשידיי םענופ זַא ,ױזַא ...םוטנדיי רענרָאט םענופ ךעלטשער יד ןליוקוצסיוא

 ,רכז ןייק ןביילב טשינ לָאז ענרָאט

 גנוטיילגַאב ןיא ָאטעג רענרָאט ןיא ןענישרעד זיא טעג חצור רעקידתוירזכא רעד

 ,ןעוועג עידומ ףכית טָאה ןוא ןעגנולײטּפָאדָאּפַאטסעג ןוא ןריציּפָא-.סע.סע ערעכעה ןופ

 ןלעוו רעניווונייא ענייז עלַא זא ןוא טרידיוויקיל טרעוו ָאטעג רענרָאט סָאד זַא

 | .וואשאלפ ןיא רעגַאל-סטעברַא ןיא ןרעוו טריטרַאּפעד
 ,ָאטעג ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז סָאװ ,המוהמ ןוא הלהב יד ןביירשאב וצ רעווש זיא סע

 טָאה ןטייז עלַא ןופ .שוריג םעיינ םעד ןגעוו העידי יד טיירפשרַאפ ךיז טָאה סע ןעוו

 ..ןשינעטלעהאב ןוא סרעקנוב עטיירגעגוצ יד ןיא יירעפיולעג ַא טציא ןביוהעגנָא ךיז

 טלגנירעגמורַא חטשדָאטעג רעצנַאג רעד זיא ,ןעניגַאב גָאט ןבלעזמעד ןיא ךיילגוצ

 ןבָאה טעג ןָאמַא ןופ לעפַאב ַא טיול .ןעגנולײטּפָא-סע:סע ןוא דָאּפַאטסעג ךרוד ןרָאװעג

 טרָאד ןוא (ץַאלּפילעּפַא) יצשָאנלָאװיץַאלּפ ןפיוא ךיז ןעלמַאזפיונוצ טזומעג ןדיי עלַא

 .ןטקנוּפ-סטעברַא ערעדנוזַאב יד טיול זייוונפורג ךיז ןלעטשסיוא

 עפורג רעדעי ראפ .ןפורג-סטעברַא יד טימ ןרָאװעג לופ דלַאב זיא ץַאלּפ-לעּפַא רעד

 םענופ ןעמָאנ םעד ןבעגעגנָא טָאה סָאװ ,לווֶאט-סגנוריטנעירָא ןַא ןענַאטשעג זיא

 רעדעי ייב -- .וו.א.א טָאטשקרעוו-רעדיינש ,שטירדַאמ ,ןַאבטסָא לשמל יוו ,טקנוּפ-סטעברַא

 וצ ןעגנַאגעגוצ זיא טעג .ןטנַאיצילימ עשידיי לָאצ ַא ןענַאטשעג זיא עּפורג-סטעברַא

 רעד ןופ ןגױצעגסױרַא ןוא ןגַארפ טלעטשעג ,רעטיילגַאב ענייז טימ עפורג רעדעי

 -ַארַאטס יד ןיא טריפעגקעווא ףכית טָאה ץילימ יד עכלעוו ,ןשטנעמ ענלעצנייא עפורג
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 רעדנוזַאב ןוא רענעמ רעדנוזַאב טלעטשעגסיוא טָאה ןעמ ּוװ ,סַאגיַאקסווָארבמָאד

 | .ןעיורפ

 ןגעוו ןוא ץלַא ןגעוו .לרוג ןייז ףיוא טרַאוועג רעדעי טָאה שינרעטיציץרַאה טימ

 יורפ א ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא'ס ןעוו .טעג רעדרעמ רעד טרידיצעד טָאה שטנעמ ןדעי

 ןענופעג ןיוש ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,עפורג רעד וצ ןלייטוצ יז לָאז רע ,ןטעבעג ןוא

 ןפיוא ןוא רעוולָאווער םעד ןגיוצעגסיורַא ,רעפטנע ןַא טָאטש טעג טָאה -- ןתח ריא

 .יורפ עמערָא יד ןסָאשרעד טרָא

 טכיירגרעד ןיוש טָאה סַאג-ַאקסװָארבמָאדיָארַאטס רעד ןיא רענעמ עפורג יד ןעוו

 ןרָאװעג טריפעגרעביא ןפורג עדייב ןענעז -- 100 ןעיורפ ןופ עפורג יד ןוא 200 לָאצ יד

 "קירבַאפ-עגעז, עמריפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןקַארַאב ענרעצליה ערעדנוזַאב 2 ןיא

 ןוא גנולײטּפָא-.סע.סע ןַא ךרוד ןרָאװעג טכַאוואב טציא ןענעז ןקַארַאב עדייב .רעגניז

 רענעמ ןופ עפורג רעד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןיב ךיא .ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ךעלצנעג

 ןטלַאהַאבוצסיוא ןעגנולעג ריא זיא ייברעד ,ןעיורפ ןופ עפורג רעד וצ יורפ ןיימ ןוא
 ןעגנַאגעגסיורא ןענעז עכלעוו ,קַארַאב רעזדנוא ןופ ךעלרעטצנעפ יד ךרוד .טידע רעזדנוא

 רעטעפש ךיז טָאה סָאװ ,ץלא ןעז וצ טייקכעלגעמ יד טאהעג ךיא בָאה ץַאלּפ-לעּפַא ןפיוא

 ףיוא ןסָאשעג טייקדליוו רעשהיח ַא טימ ןבָאה עכאלב ןוא טעג יוו ,טליּפשעגּפָא טרָאד

 .םעניא הטיחש רעטצעל רעקיזָאד רעד ןופ םיטרפ עכעלרעדיוש יד ...ןעיורפ ןוא רעדניק

 -רוכזי םענופ דנַאב ןטשרע םעניא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןיוש ןענעז ,ָאטעג רענרָאט

 .?ענרָאט , ךוב

 ןעוועג זיא עבַאגפיוא ריא סָאװ ,עפורג רעד וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןיב ךיא

 ,הטיחש רעטצעל רעד ןופ תונברק יד ,םיתמ יד ןופ ישטשָאנלָאװיץַאלּפ םעד ןקינײרוצּפָא

 ַא ןיא הרובק וצ טכַארבעג ןוא תורבקה תיב םוצ טריפעגקעווַא עלַא ייז ןבָאה רימ

 ,ץלָאהּפַאלק יורפ יד טנעקרעד טלָאמעד ךיא בָאה םיתמ יד ןשיווצ .רבק-ןסאמ ןעמַאזניימעג

 ...רעלצעג ןוא רעגניסעמ ןעיורפ יד ,רעדניק עריא ןוא (יורפ סלאקזיח)

 ןופ גָאט ןטשרע םעניא עיצקעלעס רעד תעב זיא סָאװ ,ןדיי טרָאּפסנַארט ןייא

 ךרעב ,עיצַאטרָאּפעד רעד וצ ןרָאװעג טמיטשַאב עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטרעפ רעד

 -ךאפ טימ טרָאּפסנַארט רעטייווצ רעד ןוא םיצנעיװשָא ןייק קעווַא זיא -- ןדיי 5000 ַא

 יד תעב יוו ,ױזַא טקנופ .ווַאשאלפ ןייק קעװַא זיא ןדיי 3000 ךרעב -- 'רעטעברַא

 ןוא עקנַארקירעװש עלַא ןרָאװעג ןסָאשרעד טציא ךיוא ןענעז ,סעיצקַא עקידרעירפ

 ,ןשטנעמ עקיאעפמואיטרָאּפסנַארט

 ,עקנארק 8 יד .טרידיווקיל טעג טָאה לכעלעטיפש עשירָאזיווַארפ סָאד וליפא

 רעשילַאיטסעב רעד טָאה ױזַא ןוא .ןסָאשרעד רע טָאה ,ןפָארטעגנָא טרָאד טָאה רע עכלעוו
 .ָאטעג רענרָאט םענופ עיצַאדיװקיל יד טקידנערַאפ טעג ןָאמַא רעדרעמ

 טּפשמרַאפ 1946 רעבמעטּפעס ןט5 םעד רעקנעה רעקיטולב רעד זיא המחלמ רעד ךָאנ
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 רעקיזָאד רעד ..טױט םוצ לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנ ןטסכעה ןשיליופ ןכרוד ןרָאװעג

 ןליופ ןופ טנעדיזערפ םוצ ךיז ןדנעוו וצ הזעה יד טַאהעג ךָאנ טָאה רעדרעמ-ןשטנעמ

 ןט13 םעד ןוא ןרָאװעג ןבעגעג טשינ זיא יז ..גנוקידענגַאב ןגעוו השקב א טימ

 .הילת רעד ףיוא ןעגנַאגעג טעג ןָאמַא חצור-ןסַאמ רעד זיא 1946 רעבמעטפעס

 ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טנכייצַאב זיא (ןעיורפ 100 ןוא רענעמ 200) ןפורג ערעזדנוא

 ןופ ָאטעג סָאד ןקינײרוצּפָא עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה ןוא ?ָאדנַאמָאק-סגנורעביוז,

 רעזייה 2 ןיא ןסָאלשעגנייא זדנוא טָאה עכאלב .עיצקַא-דרָאמ רעטצעל רעד ןופ םינמיס

 ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןענעז טעברַא רעד וצ .12 ןוא 10 רעמונ יצשָאנלָאװ-ץַאלּפ ןפיוא

 ,טנווָא 6 רעגייזַא ,טעברַא רעד ןופ רעקקירוצ ןכָאנ ףכית ןוא ירפ רעד ןיא 7 רעגײזַא

 טכַאנ רעצנַאג רעד ךשמב ..רעזייה 2 יד ןופ ןרעיוט יד ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענעז

 .טיילכַאוו עשיניַארקוא ןטיהעג זדנוא ןבָאה

 ..ָאטעג ןדיי ןופ ןטקידיילעגסיוא םעניא ערעזדנוא טעברא יד ןעוועג זיא רעווש

 יד טלמַאזעגפיונוצ ןוא ןסאג עטקיטולברַאפ יד טקיניירעג לכ םדוק ןבָאה רימ

 יד ןיא "טוגנעדוי, ענעפורעג יוזא סָאד ,ןכַאז ןעגנוניווו עשידיי ןיא ענעבילברַאפ

 ,טריטרָאס ץלַא טָאה ןעמ ּווו ,לוש-יקצַאשט רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעניזַאגַאמ

 ןיא ,ןעגנוניווודָאטעג עלַא ןיא .דנַאלשטייד ןייק ןקישקעווַא םוצ טיירגעגוצ ןוא טקַאּפעג

 ןקינייר ןוא ןעלקניוו עלַא ןכוזכרוד טזומעג ןעמ טָאה סרעלעק ןוא רעמעדיוב עלַא

 ...סנכערברַאפ עשטייד יד ןופ םינמיס יד ןשיוורַאפ ןוא

 "טרַאקדלעמ ,, א לוש-קיצַאשט רעד ןופ טגנערבעג רימ ןעמ טָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 רעד וצ ..עקרַאנירַאמ א סנייז ןיא ןענופעג טָאה ןעמ עכלעוו ,םייח רעדורב ןיימ ןופ

 ןיא ,רימ וצ טריסערדַא ,לטרַאקיטסָאּפ א טקיטסעפעגוצ ןעוועג זיא ?טרַאקדלעמ,

 רעד ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,העידי יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה ל"ז רעדורב ןיימ ןכלעוו

 .שרעדנַא ץעגרע ןענעז ןרעטלע ערעזדנוא זַא ןוא לושדיקצאשט

 ,ןעלטימ עשירעכערברַאפ ענעדישרַאפ טימ טצונַאב ךיז טָאה עכאלב חצור רעד

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי לסיב סָאד ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ יד ןופ ןקָאלוצסױרַא ידכ

 יד וצ ףורפיוא ןא טכעלטנפערַאפ רע טָאה קעווצ םעד וצ ...ןטלַאהַאבסיוא ךָאנ ךיז

 ןעו ןוא .טעברַא רעד וצ ןרעקקירוצ ךיז ןלָאז ייז ,סיוא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ ,ןדיי

 רעזייה עלַא ןיא ןסילש וצ ןליופאב רע טָאה ,ןפלָאהעג רעייז טשינ טָאה סָאד

 ,עטרעטאמעגסיוא יד .םָארטש ןשירטקעלע םעד ןסיירוצרעביא ןוא ןעגנוטייל-רעסַאוו יד

 ןפיוא סיורַא ןוא ןשינעטלעהַאב ערעייז ןזָאלרַאפ טזומעג טציא ןבָאה ןדיי עקנַארק

 טרַאפסנארט רעצנַאג ַא זיא 1943 רעבמעטפעס פטלעה רעטייווצ רעד ןיא .טכילגָאט
 ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד רענױװנײא-ַאטעג עלַאגעלמוא עכלעזַא 700 ךרעב ןופ
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 בונרט י"ע רעיב גרוהל ךרדב

 ענרָאט ןבעל דלַאװ םעניא ןסישרעד םוצ טריפעג טרעוו ןדיי טרָאּפסנַארט א

 -טיוט ןקיזָאד םעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא טרָאּפסנַארט רעצנַאג רעד טשינ .עינבעש

 םורָא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ,ץעיװָאנרַאט ןבעל דלַאװ םעניא ,געוו ןפיוא ...רעגַאל

 קיזָאד םעד ןופ ןענעז עינבעש ןייק .טנערברַאפ םיפוג ערעייז ןוא ןשטנעמ 0

 .ןשטנעמ 100 םיוק ןעמוקעגנָא טרָאּפסנַארט

 ָאטעג ןטקידיילעגסיוא םעניא ןפָאלעגמורַא היח עדליוו ַא יוו ןיילַא זיא עכאלב

 רע טָאה ױזַא .?ןברק א טקעטשרַאפ ּוװ ץעגרע ךָאנ ךיז טָאה רשפא ...טכוזעג ןוא

 ןוא שינעטלעהַאב ןייז ןופ סיורַא םיצולפ זיא רע ןעוו ,םרוטש ןגנוי םעד ןסָאשרעד

 ..ָאטעג ןופ רעיומ יד רעביא ןעגנירפש טלָאװעג

 רעקירָאי-15 רעגנוי רעד -- ןוז סעכַאלב ךיז טָאה ןדיי וצ ןסיש טימ טנכייצעגסיוא

 טָאה ןוז ןייז זַא ,םירבח"ָאּפאטסעג ענייז רַאפ ןעמירַאב ךיז טגעלפ עכאלב ...רעדרעמ

 .ןדיי וצ ןסיש ןופ הכאלמ יד טנרעלעג לענש

 רע געלפ ,שינעטלעהַאב א ןופ טפעלשעגסיורַא טָאה עכאלב ןכלעוו ,דיי ןדעי

 סע ןעוו ןוא יצשָאנלָאװיץַאלּפ ןפיוא זיוה סכָאק ןיא רעלעק ןלעקנוט ַא ןיא ןרַאּפשרַאפ
 םוצ ,ןבירטעגסיורַא עלַא ןעמ טָאה ,ןדיי 100 א טרָאד טלמַאזעגפיונוצ ױזַא ךיז ןבָאה
 טרָאד ןוא סַאגיַאקסװָארבמָאדָארַאטס רעד ףיוא "ןפיוה-טסימ, םענעפורעג ױזַא
 ןעמ טָאה םיתמ יד ...ןוטסיוא טזומעג עלַא ךיז ןבָאה עיצוקעזקע רעד רַאפ .ןסָאשרעד
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 בונרטב תורבקה תיבב םידוהי רפסמ תתמה ינפל
 ענרָאט ןיא תורבקה תיב ןפיוא עיצוקעזקע רעד וצ טריפעג ןרעוו ןדיי רענרָאט

 ןוא ןיזנעב ןוא טפַאנ טימ ןסָאגַאב םיפוג יד ןוא ןייצ ענעדלָאג יד ןסירעגסיורא

 .ןדיי 500 ךרעב טכַארבעגמוא טרָאד ןעמ טָאה טייצ רעצרוק א ךשמב .טנערברַאפ

 רעטסעװש-ןקנַארק יד ןוא קיטסול ר"ד טצרַא רעד ןעמוקעגמוא ךיוא ןענעז טרָאד

 זיא רעכלעוו ,דיי ןרעטלע ןַא טימ ןעוועג לפטמ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,דנאגרא היח

 ןופרעד ךיז טָאה עכאלב ןעוו .ןרָאװעג קנארק טרָאד זיא ןוא רעקנוב א ןיא ןגעלעג

 םלוע ןצנאג םעד ןוא סרעפלעה ענייז טימ ןפָאלעגניהַא ףכית רע זיא ,טסווורעד

 .ןסָאשרעד לַאטורב טרָאד ןוא ?ןפיוה-טסימ, םוצ רעקנוב ןופ טריפעגסיורַא

 טעברַאעג רעווש לייוורעד טָאה "ָאדנַאמַאק-סגנומיורפיוא , רעד ןופ עפורג רעזדנוא

 ןוא עטעדרַאמעגסיוא יד ךָאנ ענעבילבעגרעביא סָאד ןקַאּפ ןוא ןריטרָאס םייב

 ..טרעוו א טַאהעג םיחצור עשטייד יד ראפ טָאה ץלַא .סטוג ןוא בָאה ןדיי עטריטרָאּפעד

 רעדנוזאב ןוא טריטרָאס רעדנוזַאב רימ ןבָאה ץלַא ...ךיש ,םישובלמ ,שעוו ,טנאוועגטעב

 ךעלגעטיגָאט ןגעלפ סע ןענַאוו ןופ ,ןַאב-טכַארפ רעד וצ טריפעגקעווַא ןוא טקַאפעג

 ןכַאז עכלעזַא טימ ןענָאגַאװ 10 ךרעב דנַאלשטייד ןייק ןייגקעווַא

 ןלָאז רימ ,ןענאמרעד לעּפַאךגרָאמ םייב עכאלב זדנוא טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 -ךַאוו ןיא ןבעגרעביא גניריצ רעדָא טלעג יוו ןכַאזדלָאג ןריטרָאס םייב ענענופעג יד
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 ךיז רימ ןגעלפ ןכַאז עקיזָאד יד ןבעגרעביא םוצ ...ישטשָאנלָאװיץַאלּפ ןפיוא רעמיצ

 ןַא ךָאנ רענייא .ןעיורפ רעדנוזַאב ןוא רענעמ רעדנוזַאב -- ייר רעד ןיא ןלעטשסיוא

 ןסעזעג ןענעז סע ּוװ ,רעמיצ א ןיא ףױרַא ךעלעגיטש עניילק טימ ןעמ זיא ןרעדנַא

 .ןַאמכַאװ א ןוא רעלסעק -- גנולײטּפָא-ךַאװ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד, עכאלב

 געלפ עכאלב ."תורצוא, עטלמַאזעגפיונוצ לטניב סָאד ןבעגעגרעביא טָאה ןעמ ןוא

 ,עיזיווער-בייל א ןריפכרוד ןיילַא ךָאנרעד

 םענופ ןוז ַא ,גרעבדלָאג ןגנוי םעד ןסָאשרעד עכַאלב טָאה עיזיווער ַאזַא תעב

 טָאה רע לייו -- סַאגיַאקסוװָאװל רעד ףיוא קירבכַאפ-ףייז רעד ןופ רעמיטנגייא

 .רַאלָאד א םיא ייב ןענופעג טרשמולכמ

 ןבָאה רימ .ןוט וצ רעקינייוו לָאמַא סָאוו ןעוועג ןעניזַאגַאמ יד ןיא זיא לייוורעד

 סָאװ ןוא טעברַא ןָא ןביילב רימ ןלעוו דלַאב זא ,קנאדעג ןזיולב ןפיוא טרעטיצעג

 ...זדנוא טימ ןייז טלָאמעד טעוו

 .טעמתחעג זיא לרוג רעזדנוא זַא ,קפס ןייק טאהעג טשינ ןבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא

 עכלעוו ,טידע לרעטכעט רעזדנוא ןעוועטַאר טלָאװעג רימ ןבָאה זיירפ ןדעי רַאפ רעבָא

 .ןבעל םייב ןטלאהרעד טציא זיב םיסנ טימ רָאנ ןבָאה רימ

 ,עשַאב ,טסניד ענעזעוועג א רעזדנוא טניווועג טָאה טייז רעשירַא רעד םףיוא

 זדנוא יז טגעלפ ,טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ טימ ןוא יירטעג זדנוא ןבילבעג זיא עכלעוו

 זיא יז ןוא טקידנעטשרַאפ ריא טימ ךיז רימ ןבָאה ןטייקירעווש עסיורג טימ .ןפלעה

 ןטמיטשאב א ןיא .טידע רעזדנוא ןטלַאהַאבסיוא םייב זדנוא ןפלעה וצ ןעוועג טיירג

 ידכ ,ָאטעג ןופ ןרָאפסױרַא געלפ סָאװ ,ןגָאװ א ןיא טקעטשרַאפ טידע ךיז טָאה גָאט

 רעזדנוא טרַאװעג ןיוש טָאה טייז רעשירַא רעד ףיוא .ןטקודַארפדזייפש ןעגנערב וצ

 .טידע רעזדנוא ןגָאװ ןופ ןעמונעגּפָארַא טָאה ןוא עישַאב טסניד

 עטביורעגוצ סָאד ןריטרָאּפסנַארטקעװַא ןוא ָאטעג סָאד ןקינײרּפָא םייב טעברַא יד

 ןרָאפרַאפ 3.11.1943 םעד ןענעז םיצולפ .טקידנעראפ טעמכ ןיוש ןעוועג זיא "טוגנדוי,

 -רעגַאל ןטימ טייל-סע.סע טימ עינבעש ןופ סָאטױאיטסַאל עכעלטע ָאטעג ןיא

 150 עפורג"סגנורידיווקיל רעזדנוא ןופ טריפעגקעווַא ןוא שארב קעמישזג טנַאדנעמָאק

 .עינבעש ןייק קעווַא זיא טרָאּפסנַארט רעצנאג רעד .ןשטנעמ

 יד טציא ךיז ןבָאה ןדיי רענרָאט עלעפייה םענעבילבעגרעביא םעד רעביא

 ךעלגעטיגָאט .םייוניע עיינ סטעטש קידנכוזסיוא ,טעוועקעדזיא לַאטורב טײלדָאּפַאטסעג

 ,טכַאדרַאפ ןרעטנוא ןעגנושרָאפסױא עקידנרעיודגנאל טימ טרעטַאמעג זדנוא ייז ןבָאה

 ןלעּפַא יד תעב ...ןפיולטנַא וצ ךיז ןטיירג ןוא רעירַא טימ גנודניברַאפ א ןבָאה רימ זַא

 -טסימ, ןפיוא ייז ןריפסיורַא ,ןשטנעמ ענלצנייא ןעייר יד ןופ ןפעלשסיורא ייז ןגעלפ

 .ןסישרעד טרָאד ןוא "ןפיוה

 ןבָאה ,טקידנערַאפ ןיוש ךיז ןבָאה ןטעברַא-סגנורידיווקיל יד ןעוו -- 1943 ףוס
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 ןופ רעדילגטימ יד טכַארבעגמוא ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא רעדרעמיַאּפַאטסעג יד

 .ָאטעג ןיא ןטלַאהעגפיוא ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,טַארנדוי

 -עג ןופ גנוכַאוואב רעטנוא ןענעז ,עּפורג-סגנומיורפיוא , רעד ןופ ןדיי 115 יד -- רימ

 ןייר-ןדוי, ןרָאװעג זיא ענרָאט ...ווָאשַאלפ ןייק ָאטעג רענרָאט םענופ סױרַא טײלדָאּפַאטס

 טיירפאב ןעזואהטאמ רעגַאל ןכעלקערש םעד ןיא ךיא ןיב 1945 יאמ שדוח ןיא

 1945 טסוגיוא שדוח ןיא ןעגנולייטפָא-יימרַא עשינַאקירעמַא עכיירגיז יד ךרוד ןרָאװעג

 ןיימ ןופ ןצימע ןפערט וצ גנונעפָאה רעד ןיא ענרָאט ןייק ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב

 ךיז טָאה סָאװ ,טידע לרעטכעט ןיימ זַא ,ןרָאװעג ריווועג ךיא ןיב טציא .החפשמ

 זַא ,תועומש ןעגנַאגעגמורַא ןענעז סע ...ןברָאטשעג זיא -- ןיטסירק א ייב ןטלַאהַאבסיוא

 .טמסעג יז טָאה ןעמ

 ל"ז הקבר יורפ ערעייט ןיימ זַא ,ןרָאװעג ריווועג ךיא ןיב ןשינעכוז עגנַאל ךָאנ

 ןייק טרָאד ןופ ןוא ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד רעגַאל-סטעברַא ןופ זיא

 ָאטעג רענרָאט םעניא הטיחש רעד ךָאנ בונרט וטיגב חבטה ירחא

 ,גָאט ןיא טקנוּפ -- 1945 לירּפַא ןט15 םעד ןעמוקעגמוא זיא יז ּוװ ,ןעזלעב ןעגרעב

 .ײמרַא רעשינַאקירעמַא רעד ךרוד ןרָאװעג טיירפאב זיא ןעזלעב-ןעגרעב ןעוו

 ןיא טעברַאי-סגנַאװצ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא םורַא םישדח עכעלטע ןיא

 רָאי 15 םיוק ןעוועג טלַא טציא זיא יז ..ענילאה רעטכָאט ערעטלע ןיימ דנַאלשטייד

 ,םונהיג ירודמ העבש טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה ןוא
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 שיימי ןַאמלעמָאר ךירנייה םלעהליוו רעביא טפשמ רעד
 םוטנדיי רענרָאט ןופ חצור רעד

 רענרָאט ןיא זיא 1948 ץרעמ ןט19 ןזיב ןט17 ןופ געט יד ןיא

 ןופ חצור םעד רעביא סעצַארפ רעד ןעמוקעגרָאפ טכירעגיזיירק

 רעכלעוו ,ש"מי ןַאמלעמָאר ךירנייה םלעהליוו םוטנדיי רענרָאט

 .טיוט םוצ ןרָאװעג טפשמרַאפ זיא

 עיפָאק א ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ךיז טניפעג תושר רעזדנוא ןיא

 וצ טייקכעלגעמ יד זדנוא טיג רעכלעוו ,ןיד-קסּפ ןקיזָאד םענופ

 ןוא ןטייקידתוירזכא עכעלרעדיוש יד טימ קידמטרפ ךיז ןענעקַאב

 .אטעג רענרָאט םעניא ָאּפַאטסעג רעד ןופ םישעמ עשירעכערברַאפ

 -ריק םוש ןָא ןידיקספ ןצנאג םעד טעמכ ןכעלטנפערַאפ רימ

 דנעס רעד ןופ לייט א זיולב .גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא ןעגנוצ

 ןיא רעביא רימ ןביג .| ץאזפָא םוצ זיב ןידיקספ םענופ ץנעט

 ןבלעזמעד ןרזחרעביא רימ .ךַארּפש רשיליופ רעד ןיא לַאניגירָא

 םוצ זיב ןיוש ןריטיצ ןוא גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא טינשּפָא

 .שידיי ןיא ףוס

 .ד ע ר
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 לײטּפָא-ףָארטש ץו טכירעגזיירק

 1948 ץרעמ ןט25 םעד בונרַאט

 .ק 1025/47 טקא .מונ

 ןיד-קספ םענופ ץנעטנעס יד

 ! קילבופער רעשיליופ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 .1948 ץרעמ ןט25 םעד

 -אזוצ ןקידנגלַאפ ןיא גנולײטּפָא-ףָארטש עטסקעז ,ענרָאט ןיא טכירעגזיירק סָאד

 וואלסידאלוו :רעציזייב ; לורק .טס ר"ד רעטכיר-טכירעגזיירק :רעציזרָאפ :לעטשנעמ

 .שטיווַאכעיפ ר"ד .לפא :טנַאלָאקָאטָארּפ ,בָאלטָאג רעביל ,ץנערָאל

 .טס .רגמ טכירעגזיירק ןופ רָארוקָארּפ םענופ טייהנזעוונָא רעד ןיא קידנטכַארטַאב

 :ןופ סעצַארפ םעד 1948 ץרעמ ןט19 ןוא ןט18 ,ןט17 ןופ געט יד ןיא ,ָאקטַאש

 ,(דנאלשטייד) ןעמערב ןיא 1.2.1907 םעד ןריובעג ,ןאמלעממַאר ךירנייה םלעהליוו

 רעשטייד ,רעקילעגנַאװע ,ענעש םייה רעד ןופ ,ענימלעהליוו ןוא םלעהליוו ןופ ןוז

 ,זָאלנגעמרַאפ ,טַארייהראפ ,גנודליב-לושלטימ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעשטייד ןופ ,רעגריב

 ןענַאגרָאטכַאמ עשיטנַאּפוקָא עשיטירב יד ךרוד ןטלַאהרַאפ ,ןעמערב ןיא טניווועג סנטצעל

 ,ענרָאט ןיא הסיפת רעד ןיא טציא ךיז טניפעג ,28.2.1947 םעד טריטסערַא ,3.6.1946 םעד

 :זַא ,םעד ןיא טקידלושַאב

 :ונייהד ,ןטיבעג עשיליופ ףיוא ןעוועג עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב זיא רע .|

 אפאטסעג ייצילָאפְ-םייהעג רעשהכולמ רעד ןופ רַאטערקעס ,ענרָאט ןוא עקָארק ןיא

 ךרוד רענעפאשעג ,עיצַאזינַאגרָא רעשירעכערברַאפ א ןיא ןעמונעג לייטנָא טָאה ןוא

 םעד ליצ א ראפ טַאהעג טָאה סָאװ ,הכולמ רעשטייד רעד ןופ ןענַאגרָא-טכַאמ יד

 -- .טייהשטנעמ רעד ןגעק ןכערברַאפ

 רעשירעכערברַאפ רעד ןופ דילגטימ סלַא ,1943 ןוא 1942 ןרָאי יד ןיא טָאה רע .||
 קידנעמוקנגעקטנַא ןטפַאשטרָא ענעבעגעגנָא ןטנוא יד ןיא ָאפַאטסעג עיצַאזינַאגרָא
 רעביא ןטַאטדרָאמ ןריפסיוא ןיא ןעמונעג לייטנָא ,הכולמ רעשטייד רעד ןופ טכַאמ רעד
 :זַא ,ןפוא םעד ףיוא גנורעקלעפַאב רעליוויצ

 רענדָאט םעניא 1943 טסברעה זיב 1942 יַאמ ןופ טייצ רעד ןיא טָאה רע (א
 טנערעפער סלַא קידנליפרעד ,זיירק רעװָארבמָאד ןוא רעלגירב ןיא ךיוא יוו זיירק
 ןדיי ראפ רעטרעיסגנורילָאזיא רעביא סעיצקנופ-סטכיזפיוא יד םינינע עשידיי רַאפ
 ןָאזרעּפ ןופ תוגירה עלעודיווידניא ןיא ןוא 7"ןסאמ ןיא ןעמונעג-לייטנָא (סָאטעג)
 קידנגנערבמוא רעדָא ןענָאזרעּפ עקיזָאד יד קידנסישרעד ,גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ
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 םיא יד ןבעגסיורא ךרוד רעדָא ,ךעלנעזרעפ רעדָא ,סָאד ןוא ןפוא ןרעדנַא ןא ףיוא ייז

 טגעלפ ייברעד ,ןקיליטרַאפ וצ ןוא ןסישרעד וצ ייז ןלעפַאב ןענַאגרָא עטנדרַאעגרעטנוא

 ןטלַאהעג ייז רע טָאה ןסישרעד ןרַאפ זַא ,ןפוא םעד ףיוא תונברק ענייז ןקינייפ רע

 ןָאטוצסױא ןעגנוווצעג ייז טָאה ,םיור ןטכַאמרַאפ ַא ןיא זייפש ןָא געט ייר א ךשמב

 ןוא דרע רעד וצ םינפ ןטימ ןסישרעד םעד תעב ןגיל וצ ןוא טייקטעקַאנ וצ זיב ךיז

 ענעסַאשרעד יד ןפיוהרעטייש א ףיוא ןענערברַאפ וצ ןלעפאב ןבעגעגסיורַא טָאה

 .תונברק עקידבעעל ךָאנ ןוא

 ןוא שטיצעוצעינ ,סרַאק ,בָאניּפטָא ןיא רָאי 1943 ילוי ןוא ינוי ןיא טָאה רע (ב

 ןיא ןוא זיירק רעווָארבמָאד ןופ ןטפַאשטרָא ערעדנַא ןיא ךיוא יוו ,בושָאבנערג

 עיצקַא-עיצאקיפיצאפ רענעפורעג יוזא רעד ןיא ןעמונעגלייטנָא ,ןזיירק עקידתונכש

 : ערעדנַא ןשיווצ ,ןָאזרעּפ ייר ַא ןסָאשרעד טָאה רע רעכלעוו תעב ,ןקַאילָאּפ יד ןגעק

 ןופ קענעכָאב ףעזוי ,עלָאּפָאלעיױװ ןופ ריל .נ ,ץיװָאלסישּפ ןופ ךודָאב ווַאלסינַאטס

 "שזנָאװָארדָא , םינָאדועספ ןטימ ,רעטילימ ןשיליופ םענעזעוועג ןופ קעטנָאיּפ .נ ,סראק

 עטצעל יד רע טָאה ייברעד ,וואלסירָאב ןופ קַאינזָאוו ַאנינאי ןוא בושָאבנערג ןופ

 יז רע טָאה ,שזאטנעמצ ןפיוא יז קידנריפרעביא זא ,ןפוא םעד ףיוא טקינייפעג

 טעדנּווורַאפ יז רע טָאה סָאשרעװלָאװער ןטשרע ןטימ ןוא טעקַאנ זיב ןָאטעגסיױא

 .טעגרהרעד יז רע טָאה פָאק ןיא סָאש ןטייווצ ןטימ טשרע ןוא טנַאה רעד ןיא

 ןיא ןעמונעג-לייטנָא (אקסעשזב) לגירב ןיא 1943 טסוגױא ןיא טָאה רע (ג

 ,שדוח ןט6 ןיא יורפ ערעגנַאװש ַא ,ןיצילקַאז ןופ אווָאקריפ אנעריא יד ןסישרעד

 ןכלעוו ,קעריפ קעשיצנַארפ ןַאמ ריא ןטלַאהַאבסיוא ראפ טריטסערַא עיסערפער סלַא

 הכולמ רעשטייד רעד רַאפ רעכעלדעש ןיא ןטקיטכעדרַאפ סלַא טכוזעג טָאה ָאּפַאטסעג יד

 רעד רעביא ןעוועג םקונ ךיז גנוסישרעד רעד ראפ ךָאנ רע טָאה ייברעד ,טייקיטעט

 .ןפוא ןכעלקערש ַא ףיוא יז קידתמימ ןוא יז קידנגָאלש ,אווָאקריפ ַאנעריא

 תוגירה"ןסאמ ןיא ןעמונעג-לייטטנָא ענבַאשז ןיא 1943 ילוי ןיא טָאה רע (ד

 ףליה טימ ןוא ךעלנעזרעפ ייז קידנסישרעד ,גנומַאטשּפָא-רענייגיצ ןופ ןָאזרעּפ ןופ

 ךרעב ןופ לָאצ רעד ןיא סָאד ןוא םרַאדנַאשז ןשטייד ןטנדרָאעגרעטנוא ןַא ןופ

 ,תונברק ענייז טקינייפעג רע טָאה ייברעד ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןָאזרעּפ 0

 .דרע רעד וצ םינפ ןטימ ןגיל וצ ןוא טײקטעקַאנ זיב ךיז ןָאטוצסױא ייז קידנליופַאב

 עכערברַאפ רעד ןופ דילגטימ סלַא ,1943 ןוא 1942 ןֹרָאי יד ןיא טָאה רע .ווו

 רעשטייד רעד ןופ טכַאמ רעד קידנעמוקנגעקטנַא ָאּפַאטסעג עיצַאזינַאגרָא רעשיר

 עטגלַאפרַאפ ןוא עטכוזעג ,ןענָאזרעּפ ןופ ןדָאש םוצ טייקיטעט ַא טלקיװטנַא ,הכולמ

 ףיוא ,ןוויטָאמ עשיטסיסַאר ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ בילוצ טכַאמ רעד ךרוד

 :זא ,ןפוא ַאזַא

 רעלגירב ןיא ךיוא יוו זיירק רענרָאט ןיא ,ענרָאט ןיא 1942 רָאי ןיא טָאה רע (א
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 -סגנורילָאזיא ןפאש ןוא ןריזינַאגרָא ןיא ןעמונעג לייטנָא זיירק רעװָארבמָאד ןוא

 לָארטנָאק א ןבָאה וצ ליצ ןטימ גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ ןענָאזרעּפ ראפ ,סָאטעג ,רעטרע

 קיסעמרעביא ןַא ךרוד רע טָאה ייברעד ,ןקיליטרַאפ ייז ןוא ןענָאזרעּפ עקיזָאד יד רעביא

 שיטַאמעטסיס ךרוד ,חטש םעניילק א ףיוא ןנָאזרעּפ לָאצ עסיורג ַא ןעלמַאזפיונוצ

 -גידַאב ןפַאשעג ,טעברַא רערעווש ךעלנייוועגרעסיוא וצ ןעגניווצ ןוא ןרעגנוהסיוא

 טסולרַאפ םעד ןָאזרעּפ טרָאד עטרַאפשרַאפ יד ייב ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג

 .ןבעל ןוא טנוזעג ןופ

 ןוא ענרָאט ןיא 1943 טסברעה זיב 1942 ינוי ןופ טייצ רעד ןיא טָאה רע (ב

 ןיילַא טריפעגכרוד ,עװָארבמָאד ןוא (ָאקסעשוב) לגירב ,ענרָאט ןופ ןזיירק יד ןיא

 יד ןופ סעיצקעלעס-ןסַאמ ,ןענַאגרָא םיא עטנדרַאעגרעטנוא יד ןופ ףליה טימ ןוא

 רעטרע-סגנוטכינראפ ןיא טריטרָאּפעד ייז ןוא ןענָאזרעּפ סָאטעג יד ןיא עטרַאּפשרַאפ

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ענעדישרַאפ ןיא

 ןופ ןזיירק יד ןיא ןוא ענרָאט ןיא 1942 ןוא 1942 ןרָאי יד ןיא טָאה רע (ג

 עלעידיווידניא ןוא -ןסַאמ ןיא ןעמונעג לייטנָא ,עװָארבמָאד ןוא לגירב ,ענרָאט

 רעשטייד רעד רַאפ רעכעלדעש ןיא עטקיטכעדרַאפ ,ןענָאזרעּפ-ליװצ ןופ ןעגנוריטסערַא

 עטריטסערַא יד ןרַאּפשרַאפ סָאד טכַאזרוארַאפ רע טָאה טימרעד ןוא טייקיטעט הכולמ

 בור יפ לע ןענעז ייז ווו ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןוא תוסיפת ןיא ןענָאזרעּפ

 ,תונברק עקיזָאד יד רעביא טעוועקעידזיא ךיז רע טָאה םעד ץוח א ןוא ןעמוקעגמוא

 ,קידנּפָאק ןוא ייז קידנגָאלש

 ןוא ענרָאט ןיא 1943 טסברעה זיב 1942 יאמ ןופ טייצ רעד ןיֵא טָאה רע .וצ

 -ערבראפ רעד ןופ דילגטימ סלַא ,עװָארבמָאד ןוא לגירב ,ענרָאט ןופ ןזיירק יד ןיא

 -נגעקטנַא ,םינינע עשידיי רַאפ טנערעפער סלַא ןוא ָאּפַאטסעג עיצַאזינַאגרָא רעשירעכ

 -ןסַאמ ןיא ןעמונעג לייטנָא ,הכולמ רעשטייד רעד ןופ ןענַאגרָא-טכַאמ יד קידנעמוק

 ,םיטישכת ,לבעמ ,םירישכמ-סטעברַא ,ךיש ,םישובלמ ןופ טרפב ,ןגעמרַאפ ןופ ביור

 ,גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ ןענָאזרעּפ ייב ענעמונעגוצ ,ןכאזטרעוו ערעדנַא ןוא טלעג

 ךייר ןשטייד םענופ תוחוכ עכעלטפאשטריוו יד ןכַאז עקיזָאד יד טימ קידנקרַאטשרַאפ

 .רעגריב ענייז ןוא

 ןיא ןוא ענרָאט ןיא 1943 טסברעה זיב 1943 ינוי ןופ טייצ רעד ןיא טָאה רע

 רעד ךרוד ענעפאשעג יד קידנצונסיוא ,עווָארבמָאד ןוא לגירב ,ענרָאט ןופ ןזיירק יד

 עשטייד יד ךרוד עטגלָאפרַאפ ,ןדיי יד ןופ עגַאלסגנַאווצ יד יוו ,ןעגנוגנידאב המחלמ

 = ךענָאזרעפ ןעגנוווצעג רע טָאה -- ץעיוואפאטסעג סלַא גנולעטש ןייז ךיוא יוו ,רעשרעה

 םיטישכת ןיא ןוא םינמוזמ ןיא טלעגזיילסיוא ןבעגוצּפָא גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ

 .טפאשטרַא רנעבעגעג רעד ןופ ןדיי עלַא ןעלדיזוצסיוא גנואָארד רעד רעטנוא

 ןכערברַאפ סָאד | רעטנוא :רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןטאט ענעבירשַאב ןביוא יד
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 ןופ ןכערברַאפ ד/צ/ב/א || רעטנוא -- ,צ טקנוּפ .3 ףַארגַארַאּפ 4 לקיטרַא ןופ

 .וצרעטנוא -- ,2 לקיטרַא ןופ ןכערברַאפ צ/ב/א .!1| רעטנוא -- ,1 טקנופ ,1 לקיטרַא

 ןופ טערקעד ןופ 2 לקיטרַא ןופ ןכערברַאפ ץ רעטנוא -- ,2 לקיטרַא ןופ ןכערבראפ

 1944 .עווו 1

 ןסָאלשַאב טכירעג סָאד טָאה

 יד ןיא קידלוש רַאפ ןַאמלעממָאר םלעהליוו ןטגַאלקעגנָא םעד ןענעקרענָא

 ,1 'ראפ .4 .טרא טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא 2 ןוא 1 טקנופ .1 .טרא ןופ סנכערברַאפ

 111.31/.1944 ןופ טערקעד ןופ 2/צ ןוא 2/א .טרַא טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ךיוא יוו

 ךרוד ענעגנַאגַאב -- קילבופער רעשיליופ רעד ןופ טַאלביץעזעג 277/46 .זָאּפ

 רעטניוו זיב 1942 גנילירפ ןופ ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב טָאה רע זַא ,םעד

 עװָארבמָאד ןוא לגירב ,ענרָאט ,ןזיירק יד ןופ חטש ןפיוא ןוא ענרָאט ןיא ,3

 רעטמַאַאב ָאּפַאטסעג סלַא ,הכולמ רעשטייד רעד ןופ טכַאמ רעד קידנעמוקנגעקטנַא

 ןענַאגרָאטכַאמ יד ךרוד רענעפאשעג ,עיצַאזינַאגרָא רעשירעכערברַאפ ַא וצ טרעהעג

 רעד ןגעק סנכערברַאפ ןעוועג ןענעז ליצ ריא סָאװ ,הכולמ רעשטייד רעד ןופ

 ךיוא יוו "עכעלנעזרעפ ױזַא ןריפסיוא ןיא ןעמונעגלייטנָא טָאה ןוא -- טייהשטנעמ

 || ץַאזּפָא ןיא גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןשיווצ ןופ ןענָאזרעּפ ןופ תוגירה"ןסַאמ

 סלא טָאה רע זא ןוא -- ענעבירשַאב רעטנענ עגַאלקנָא רעקיזָאד רעד ןופ ד--א

 ָאּפַאטסעג רענרָאט םייב םינינע עשידיי ראפ טנערעפער ןוא רעטמַאַאבדָאּפַאטסעג

 רעשיליופ רעד ןופ ןענָאזרעּפ ןּפַאכ ןיא ,ָאטעג םעד ןריזינַאגרָא ןיא לײטנָא ןייז ךרוד

 ךרוד ,ָאטעג ןיא ןוא הסיפת רעד ןיא ייז ןראפשרַאפ ןוא גנורקעלעפַאב רעשידיי זוא

 רעטמיטשאב ,גנורעקלעפַאב רעשידיי ןופ ןענָאזרעּפ ןופ עיצקעלעס רעד ייב טעברַאטימ

 ךיוא יו ,ןרעגאל-סגנוטכינרפַא ןיא ןריטרָאּפעד םוצ רעדָא ןטעברַא ענעדישרַאפ וצ

 ןישטילקַאז ןיא ןוא ענרָאט ןיא אטעג ןופ עיצַאדיוויקיל רעד ייב טעברַאטימ ךרוד

 ןדָאש םוצ טלדנַאהעג -- ןגעמרַאפ רעייז ןופ תוליזג ןיא ךיז ןקילייטַאב ךרוד ןוא

 עשטייד יד ךרוד רעטגלָאפרַאפ ןוא רעטכוזעג ,גנורעקלעפַאב רעקיזָאד רעד ןופ

 ןוויטָאמ עשיטסיסַאר ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ סיוא ןענַאגרָאטכַאמ

 ןלייטרואראפ ןוא

 ,טערקעד ןקיביוא םענופ 1 .טרא ןופ ךמס ןפיוא ןאמלעממָאר םלעהליוו ןקיזָאד םעד

 ףָארטש-טיוט ףיוא

 2 .רַאפ 52 .טרא ןוא טערקעד ןקיזָאד םענופ /ב/א 7 .טרא ןופ ךמס ןפיוא ןוא
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 עכעלטנפע יד דימת ףיוא טסולרַאפ םוצ סקעדָאק-ףָארטש םענופ 1/א .רַאּפ 47 .טרא ןוא

 ,ןגעמרַאפ ןצנַאג ןופ עיצַאקסיפנָאק ןוא טכער-רעגריב-ןרע ןוא

 ןָא ענרָאט ןיא טעטימָאקיזיירק ןשידיי םענופ גנורעדָאפ-ליוויצ יד ןזָאלוצרעביא

 ,ןטסָאקסעצָארּפ יד ןיילַא טעטימָאק רעד טגָארט ייברעד ,גנולדנַאהַאב

 ןוא ןטסָאקסעצָארּפ ןופ ןאמלעממָאר םלעהליוו ןטגַאלקעגנָא םעד ןעיירפַאב

 ,לָאצּפָא-סטכירעג

 ןעיירפאב ןגעקאד

 עגַאלקנָא רעד ןופ ןטקנופ ערעדנַא ןופ ןַאמלעממָאר םלעהליוו ןטגָאלקעגנָא םעד

 א ןבָאה סָאװ ,ןטסָאק-סעצָארּפ ןופ לייט םעד טימ רצוא-הכולמ םעד ןטסַאלַאב ןוא

 ד/581 .טרא ןופ ךמס ןפיוא סָאד ןוא עגַאלקנָא רעד ןופ ןטקנופ עקיזָאד יד וצ תוכייש

 ,רודעצָארּפ-ףָארטש רעד ןופ

 : גנוריוויטָאמ

 ,סעצָארּפ םעד תעב ןבעגעגרעביא טָאה ןאמלעממָאר םלעהליוו רעטגָאלקעגנָא רעד
 ןטָארטעגנײרַא לושלטימ יד ןקידנע ןכָאנ ךייר ןשטייד ןופ רעגריב סלַא זיא רע זַא

 רעטקַארַאכ םעד ןיא ןוא ײצילָאּפ-סגנונדרָא רעשטייד רעד ןופ טסניד ןיא 1927 רָאי ןיא

 רעד ןיא סנטצעל ,1937 רָאי םוצ זיב ןעמערב טָאטש רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא

 .(רעטסיימכַאוורעבָא) רעטסיימכַאווזריווער ןרעטלע ןַא ןופ גנַאר

 ,(ָאפירק) ייצילָאּפדלַאנימירק רעד ןופ טסניד ןיא רעבירַא רע זיא 1927 רָאי ןיא

 ןבילברַאפ זיא רע וו ,ןילרעב ןיא לושדייצילַאּפ ןיא רעבירא רע זיא 1928 רָאי ףוס

 .1929 רעבמעטפעס ןיא המחלמ רעשיליופ-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב

 עשיליופ עטריּפוקָא יד ןיא ןרָאװעג טקישעג דנַאלשטייד ןופ רע זיא 1940 גנילירפ

 ,עקָארק ןיא ײצילָאּפ-לַאנימירק רעשטייד רעד ןיא טסניד םוצ טלייטעגוצ ןוא ןטיבעג

 ,סַאג-ַאקסרָאמָאּפ רעד ףיוא

 רעד טימ ענרָאט ןייק עקָארק ןופ ןרָאװעג טריפעגרעביא רע זיא 1942 רעמוז

 םיא זיא קיטייצכיילג ןוא ייצילָאּפ-לאנימירק רעשטייד רעד וצ ךיוא גנולייטוצ

 ןדיי עטלדיזעגסיוא יד ןופ ןגעמרַאפ םעד רעביא טכיזפיוא יד ןרָאוועג ןבעגעגרעביא

 1943 טסברעה זיב ןבילבראפ רע זיא ןטסָאּפ םעד ףיוא ,גנובעגמוא ןוא ענרָאט ןופ

 .דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טקישעגקירוצ רע זיא ךָאנרעד ןוא

 -לושאב רעד טָאה ,טסניד ןייז ןופ ףיולראפ םעד ןפוא אזַא ףיוא קידנרעלקפיוא

 רע זַא ןוא ָאּפַאטסעג עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טרעהעג טָאה רע זַא ,טנקיילעג רעטקיד

 עשירעכערבראפ ענעפרַאוועגרַאפ םיא טקַאיעגַאלקנָא םעניא יד טריפעגסיוא טָאה

 .םישעמ
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 ,ןזייוואב עטריפעגכרוד יד ןופ ןטַאטלוזער יד ףיוא ךיז קידנציטש ,טכירעג סָאד

 ענרָאט ןיא טסניד ןייז תעב ןעוועג זיא רעטגָאלקעגנָא רעד זא, טלעטשעגטסעפ טָאה

 רע ּוװ ,ָאּפַאטסעג ײצילָאּפ-םייהעג רעשהכולמ רעשטייד רעד ןופ רעטמַאַאב ַא

 רַאי טפלעה רעד טניז ,סנטצעל ןוא םינינע עשידיי רַאפ טַארעפער םעד טריפעג טָאה

 ןבָאה סָאװ ,םינינע טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז רע טָאה ,ענרָאט ןזָאלרַאפ םוצ זיב 3

 .גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד וצ תוכייש א טאהעג

 -דנאטש ,ענעריווושַאב יד ףיוא טציטשעג טכירעג סָאד טָאה תוטלחה עקיזָאד יד

 :ןופ טרפב ןוא תודע ייר ַא ןופ ןעגנורעלקרעד-תודע עטפַאהלפייווצמיוא ,עקיטפַאה

 ףסוי ,לעַארזיא קַאזיא ,רעזעל ןָאעל ,ַארוטסָאק ישזעי ,קילַאווַאק ףעזוי רעינישזניא

 םלעהליוו ,רעבַאפ קירנעה ר"ד ,לעטכַאוו קירנעה ר"ד ,יקסנַאוויא ישזעי ר"ד ,ָאלינרָאק

 .רענרעל

 רענרָאט ןיא רעטמַאַאב רענעזעוועג רעד טרפב ,תודע עטנָאמרעד סָאװ-טשרע יד

 ןבָאה ייז ,ןטגָאלקעגנָא םעד טנעקעג יונעג רעייז ןבָאה ,ַארוטסָאק ישזעי ,ָאטעג

 ןבָאה דוסי םעד ףיוא ןוא ָאטעג רענרָאט ןופ חטש ןפיוא ןטייקיטעט ענייז טריוורעסבָא

 ןעמונעגנָא סָאד טָאה טכירעג סָאד ןוא -- ןפוא ןוויטַארָאטוא ןַא ףיוא טקיטעטשַאב ייז

 .ץעיווַאפאטסעג רעקיטכיוו רָאג א ןעוועג זיא רעטגָאלקעגנָא רעד זַא -- ןזיווַאב רַאפ

 -שישק ןַאמָאר .רגמ ,קעסָאשזװ טנומגיז ,ךָאלק ףעזוי חלג רעד :תודע יד ךיוא

 טגעלפ רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טקיטעטשַאב ןבָאה -- קעריפ ַאינעגוע ,שטיוװָאּפָאט

 ץעיוואפאטסעג סלַא ןטערטפיוא ,לגירב ,ענבאשז ,וָאניּפטָא ןיא סעיצקַא ענייז תעב

 .ןעוועג טנַאקַאב ןיימעגלַא ללכב רע זיא רעטקַארַאכ םעד ןיא ןוא

 גנוטפיוהאב יד זומ ןעגנולעטשטסעפ עשיטקַאפ עקיזָאד יד ןופ טכיל םעניא

 ןופ טשינ ןוא "ָאּפירק, ןופ רעטמַאַאב א ןעוועג זיא רע זַא ,ןטגָאלקעגנָא םענופ

 .עקידתמא טשינ ירמגל א סלַא ןרעוו טכַארטַאב ,ָאּפַאטסעג

 -ײצילָאּפ רעשינעמכאפ ,רעטריניטור א ,רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,רָאלק זיא'ס

 ןייז טימ תוכיישב תוירחא רעד ןופ טפַאשנכער עיונעג א ּפָא ךיז טיג ,רַאנָאיצקנופ

 טייקיטעט רעשירעכערברַאפ ריא ןוא עיצַאזינַאגרָא-ָאּפַאטסעג רעד וצ טייקירעהעגוצ

 ערָאלק יד וצ ץַאזנגעק ןיא ןוא ןפלָאהַאבמוא םגה -- ךיז רע טימאב רעבירעד ןוא

 ריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ ךיז ןצענערגוצּפָא -- ןזייוואב ןוא ןטקַאפ

 .טייקיטעט

 ענרָאט ןיא טייהנזעוונַא ןייז תעב ןטגָאלקעגנָא םענופ טייקיטעט רעד ךייש סָאװ

 ןייז ןאלפ ןטשרע ןפיוא סױרַא ךיז טקיר ,ָאּפַאטסעג רענרָאט ןיא טסניד ןייז ןוא

 ךָאנרעד ,ןישטילקַאז ןוא ענרָאט ןיא סָאטעג יד ןופ עיצַאדיווקיל רעד ןיא לייטנָא

 גנודרָאמסיוא רעד ןיא ךיוא יוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ דרַאמ-ןסַאמ ןיא

 .ענבַאשז ןיא רענייגיצ עפורג ַא ןופ
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 ףעזוי .שזניא :תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד ענעריווושַאב יד ןופ ךמס ןפיוא

 ,ארוטסָאק ישזעי ,רענרעל םלעהליוו ,ָאלינרָאק ףעזוי ,יקסנַאוויא ישזעי ר"ד ,קילַאװָאק

 סָאד טָאה -- דניקסיז ַאירַאמ ,לעטכַאװ קירנעה ר"ד, סייוויילב רשא ,רעזעל ןָאעל

 ןטגָאלקעגנָא םענופ ןוא ללכב אפאטסעג רענרָאט םענופ לייטנָא םעד עגונב טכירעג

 ןיא ָאטעג עשידיי סָאד ןרידיווקיל ןוא ןריזינַאגרָא םעד ןיא טרפב (ןַאמלעממָאר)

 | : קידנגלַאפ יו טלעטשעגטסעפ -- ענרַאט

 עטשרע יד ענרָאט ןופ חטש ןפיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1942 ינוי ןט10 םעד

 ןעוועג זיא ליצ ריא סָאװ ,ןדיי ןגעק עיצקַא עטנַאלּפעג הגרדמ רעסיורג א ףיוא

 ןיא גנובעגמוא ןוא ענרָאט ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלַא ןרירטנעצנָאק וצ

 טָאה עיצקַא עקיזָאד יד .ָאטעג םענעפורעג ױזַא ,לטרעפיסגנוניווו ןטכאמרַאפ א

 (ָאדנַאמָאקרעדנָאז) עקָארק ןופ רענעמ-סע .סע עפורג עלעיצעפס א טריפעגכרוד

 .עירעמרַאדנַאשז רעשטייד ןוא ָאּפַאטסעג רענרָאט םענופ גנוקילייטַאב רעד טימ

 -עגסיוא ןענעז ,געט עכעלטע טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיצקַא רעקיזָאד רעד תעב

 ןוא תורבקה תיב ןשידיי ןפיוא ,ןסַאג יד ףיוא ,ןעגנוניווו יד ןיא ןרָאװעג טעדרַאמ

 ןוא רעדניק ,עקנַארק ,םינקז בור'ס ,ןדיי טנזיוט 8--10 גרַאב-יקסווָאטיליביבז ןפיוא

 עדייב ןופ ןָאזרעּפ טנזיוט עכעלטע ןענעז םעד ץוח א .טעברַא רעשיזיפ וצ עקיאעפמוא

 עטיירגעגוצ ןיא ןרָאװעג טנדָאלעגפיוא ענרָאט ןיא עיצַאטסנאב רעד ףיוא ,רעטכעלשעג

 עכלעוו ןופ ,ןרעגַאל-סגנוקיליטרַאפ ןיא טריטרָאּפעד ןוא ןענַאגַאוו-ןאב קעווצ םעד וצ

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא עטריטרָאּפעד יד ןופ רענייק

 רעקיביוא רעד ןופ רעטעוועטַארעגפַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טשער םעד

 ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירַא זיא ,ןָאזרעּפ טנזיוט 20 א ךרעב לָאצ רעד ןיא -- עיצקַא

 טעברַא רעד וצ עקיאעפמוא רַאּפ א ָאטעג ַא ןיא ןרָאװעג טלייטעגפיוא זיא סָאװ ,ָאטעג

 ןַא טָאה עיצקַא רעקיזָאד רעד ןיא .עקיאעפיטעברַא רַאפ -- ב ָאטעג ַא ןיא ןוא

 וצ דָארג זיא רעכלעוו ,ןאמלעממָאר רעטגָאלקעגנָא רעד ןעמונעג לייטנָא ןוויטקַא

 ראפ טנערעפעריָאּפַאטסעג סלַא זיא ןוא ענרַאט ןייק עקָארק ןופ ןעמוקעג טייצ רעד

 ןריפרעביא ןיהַא ןוא ָאטעג סָאד ןריזינַאגרָא םייב ןעוועג טקיטפעשַאב םינינע עשידיי

 .גנורעקלעפַאב ןשידיי יד

 ,עיצקַא יד זיא ,ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג ןרעטייוו םענופ סױרַא טגנירד'ס יו

 םענופ פאטע רעטשרע רעד רָאנ ןעוועג 10.6.1942 םעד ןביוהעגנַא ךיז טָאה סָאװ

 ןקיזָאד םעד .גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד ןקיליטרַאפ וצ ןוא ןדרַאמוצסיוא ןַאלּפ

 1942 רעבמעטפעס ןיא ןיוש .ןפוא ןמַאזױרג א ףיוא טריזילאער ןעמ טָאה ןאלפ

 זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ָאטעג םעד ןצריקרַאפ םוצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא

 טנזיוט עכעלטע טרָאד ןופ ןריטרָאּפעד ךרוד א ָאטעג סָאד טרידיווקיל טָאה ןעמ
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 -סטעברַא יד ןופ לייט ַא ןוא ןרעגַאליטיוט ןיא ,טעברַא רעד וצ עקיאעפמוא ,ןָאזרעּפ

 .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה עקיאעפמוא

 5 ךרעב ָאטעג ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפעד רעדיוו ןענעז 1942 רעבמעווָאנ ןיא

 -ָאטעג יד ןופ לייט ןרעדנַא ןַא ןוא ,ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןיא ןָאזרעּפ טנזיוט

 א ףיוא טנערברַאפ םיפוג ערעייז ןוא טֹרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה רעניווונייא

 .ןפיוהרעטייש

 רעד ןופ טשער רעד ענרָאט ָאטעג ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא 1943 רָאי ףוס

 ןעמ עכלעוו ,ןָאזרעּפ 300 ךרעב ןופ עפורג א ץוח א -- גנורעקלעפאב רעשידיי

 ףוס םוצ ןוא ,ָאטעג ןיא ןטעברַא יד וצ טייצ עסיוועג א ףיוא ןזָאלעגרעביא טָאה

 רָאנ עכלעוו ןופ ,ינבעש ןיא ןוא ווָאשַאלפ ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טריטרָאּפעד

 סָאד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .טעוועטארעג ךיז טָאה לָאצ עניילק ַא

 .ָאטעג רענרָאט

 טרָא ןפיוא ייס ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא זיא סעיצקַא עקיזָאד יד ןופ טאטלוזער ןיא

 ןָאזרעּפ טנזױט 40 ךרעב -- ןרעגַאלדטיוט יד ןיא ייס ,גנובעגמוא ןוא ענרָאט ןיא

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 סעיצקַא עניימעגלַא יד ןיא ןוא ןדרַאמ-ןסאמ עקיזָאד יד ןיא לייטנָא םעד ץוח א

 -ָאּפַאטסעג ענלצנייא ןגעלפ -- גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוקיליטרַאפ רעד ראפ

 סע תעשב ,ָאטעג רענרָאט ןופ חטש ןפיוא ךיז ןזייוואב ךעלגעטיגָאט טעמכ טייל

 טעדרָאמעג ייז ןבָאה ןדיירסוא עכעלניילק ענעדישרַאפ רעטנוא ןוא ,טריטסיזקע טָאה

 רעביא ךיז טעוועקעידזיא ייבָאד ןוא ןָאזרעּפ עכעלטע ןופ ןפורג ייס ,ענלצנייא ייס

 .סרעקנוב ןיא ןרַאּפשרַאפ ןוא ןּפָאק ,ןגָאלש ךרוד עטעדרַאמעג יד

 -ָאּפַאטסעג יד טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ןדרָאמ ןלעודיווידניא ַאזַא ןיא

 ןָאעל תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא .ןאמלעממָאר ןוא ווָאנורג טייל

 ישזעי ר"ד ,דניקסיז עיראמ ,לַאטשירק אקשיצנַארפ .רגמ ,סייוויילב רשא ,רעזעל

 רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טכירעג סָאד טסעפ טלעטש -- ָאלינרָאק ףעזוי ,יקסנאוויא

 טימ טריפעגסיוא תוחיצר יד טָאה ןוא ָאטעג ןרַאפ קערש א ןעוועג זיא ןַאמלעמָאר

 ןופ חטש ןפיוא ןטגָאלקעגנָא םענופ ךיז ןזייוואב סָאד .טלַאק ףיוא ,םזידַאס ןלופ

 ןפרַאוועג טָאה -- טסַאג רעכעלגעטגָאט א טעמכ טרָאד ןעוועג זיא רע ןוא -- ַאטעג

 .טנגעגאב םיא טָאה'ס רעוו ,ןדעי ףיוא קערשיטיוט ַא

 םענופ רעטייל םענופ ןעגנורעלקפיוא עטנעיילעגרעביא יד ןופ ךמס ןפיוא

 טָאה ,רעגניצוא לימע שטייד רעניוו םעד ,ענרָאט ןיא "טמַאסטייברַא, םענעפורעגױזַא

 -טימ ענייז ןשיווצ וליפא טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ טכירעג סָאד

 ,ץעיווַאפַאטסעג ,ןדיי ןדרָאמ ןיא רעקיסיילפ ַא סלַא ,טסידַאס ַא סלַא טמשעג רעטעברא
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 -עכערברַאפ ַא סלַא ,ןָאזרעּפ ןייז ןופ גנוצַאשּפָא רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ

 | | .טייקיטעט רעקידתוירזכא ןייז ןופ ןוא פיט רעשיר

 ענעסָאשרעד ,תונברק לֶאצ עיונעג יד ןלעטשוצטסעפ ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא סע

 ןרָאװעג טעדרָאמעג זיא'ס לייוו ,םעד בילוצ ןיוש זיולב -- ןטגָאלקעגנָא םעד ךרוד

 בילוצ ךיוא ןוא תונברק יד ןופ תוחפשמ יד טשינ ןבעל סע ;רעטרע ענעדישראפ ןיא

 גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןרָאװעג טעדרַָאמעגסיוא זיא סע לייוו ,םעד

 .תוחיצר ענייז ןופ תודע יד רעמ ָאטשינ ךיוא ןענעז סע ןוא ָאטעג רענרָאט םענופ

 תודע ענעבילבעג ןבעל םייב יד ךרוד ןופ ךמס ןפיוא זומ ,רעבָא םעדצָארט

 -לעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ןטגָאלקעגנָא ןכרוד ןסיש ןופ ןטקַאפ עטלעטשעגטסעפ

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטגַאלקעגנָא רעד זַא; ןרעוו ןעמונעגנָא -- גנורעק

 ,םינילת-ָאּפַאטסעג עטסקיטולב

 ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא טלעטשעגטסעפ טכירעג סָאד טָאה טרפב

 זַא ,יקסנַאוויא ישזעי ר"ד ,סייוויילב רשא ,קילַאווָאק ףעזוי .שזניא :תודע יד ןופ

 חטש ןפיוא 1942 רעבָאטקָא ןיא ןסָאשרעד קיטנעהנגייא טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד

 -- ץַאלּפ רעגרובעדגַאמ טלָאמעד םענעפורעג יוזא םעד ףיוא ,ָאטעג רענרָאט ןופ

 ץוח א .טעברַא רעד ייב ןעוועג טשינ ןענעז ייז סָאװ ,רַאפרעד, ןענָאזרעּפסנַאמ טכַא

 ףעזוי .שזניא תודע םענופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא טכירעג סָאד טָאה םעד

 שדוח ןיא ןטגָאלקעגנָא ןכרוד ןסישרעד ןופ טקאפ םעד טלעטשעגטסעפ קילַאװָאק

 .גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ ןעיורפ 6 ָאטעג ןופ חטש ןפיוא 1942 רעבמעטפעס

 סָאד טקיטעטשַאב ,רעזעל ןָאעל תודע ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא

 "טַארנעדוי, ןופ ףיוה ןפיוא ןטגָאלקעגנָא ןכרוד ןסישרעד ןופ טקַאפ םעד טכירעג

 רשא תודע ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא ןוא ןדיי טכַא 1942 טסוגיוא ןיא |

 טשינ רעטנענ א ןיא ףיוה ןקיזָאד םעד ףיוא ןסישרעד ןופ טקַאפ םעד סייוויילב

 קיאעפמוא ןענעז ייז סָאװ ,םעד בילוצ רעטעברַא עשידיי 5 טייצ רענעבעגעגנָא

 .טעברַא רעד וצ ןעוועג

 -טסעפ טכירעג סאד טָאה לעפמיג ַאלָאל תודע ןופ ןעגנורעלקרעד ןופ ךמס ןפיוא
 עשידיי ייווצ ןסָאשרעד 4.12.1942 םעד טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טלעטשעג

 ."שטירדאמ,, עמריפ רעד ןיא ענעמונרַאפ םיא ךרוד 4 ןשיווצ ןופ ןעיורפ

 ךרוד ןסישרעד ןופ טקַאפ םעד טקיטעטשַאב טָאה ףרָאדסנַאמ קעסָאי תודע רעד
 תודע רעד ןוא תודע םענופ רעטסעווש יד 1942 רעבָאטקָא ןיא ןטגָאלקעגנָא םעד
 ןטגָאלקעגנָא ןכרוד ןסישרעד ןופ טקַאפ םעד טקיטעטשַאב טָאה לעטכַאוו קירנעה ר"ד
 טָאה רע עכלעוו ,ןַאמסקלָאפ ןוא רעלימ ,ןדיי ייווצ סַאגײקסלָאװָארַאטס רעד ףיוא
 ןפיוא ןעיורפ עשידיי ייווצ ןוא ןדיי יירד ןוא ָאטעג םעד בלַאהרעסיוא טנגעגַאב
 טקאפ םעד טקיטעטשַאב תודע רעקיזָאד רעד טָאה םעד ץוח ַא .ץַאלּפ רעגרובעדגַאמ
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 ןבענ ןוא ךעלגניי עשידיי 10 ָאטעג ןופ חטש ןפיוא ןטגָאלקעגנָא ןכרוד ןסישרעד ןופ

 .ָאטעג ןיא ןעגנאגעגניירא זיא יז לייוו ,רַאפרעד יורפ עשיליופ א סַאג-ַאקנָארכָא רעד

 -עגנָא ןכרוד ןסישרעד ןופ טקַאפ םעד טקיטעטשאב טָאה ךוב שרעה תודע רעד

 ןענעז ייז סָאװ ,ראפרעד ןקַאילָאּפ ייווצ ,טייצ רעטלעטשעגטסעפ טשינ א ןיא ןטגָאלק

 .ָאטעג ןיא ןעגנַאגעגניירַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענרעל םלעהליוו תודע ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא

 טייקכעלגעמ יד רעבירעד טַאהעג טָאה ןוא אטעג רענרָאט םעניא טנַאיצילימ רעשידיי ַא

 טלעטשעגטסעפ טכירעג סָאד טָאה ,ןטגָאלקעגנָא םענופ טייקיטעט יד ןריװרעסבָא וצ

 רעד ןשיווצ ןופ ןענָאזרעּפ ,ןטגָאלקעגנָא םעד ךרוד ןסישרעד ןופ ןטקַאפ עדנגלָאפ

 -עגנָא רעד טָאה עיצקַא רעטשרע רעד ךָאנ געט עכעלטע :גנורעקלעפַאב רעשידיי

 רעד ןיא ךרעב ןוא טעברַא רעד וצ עקיאעפמוא ,ןָאזרעּפ 12 ןסָאשרעד רעטגָאלק

 רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טנַאיצילימ ןשידיי ַא ןסָאשרעד רע טָאה טייצ רעבלעז

 ןזאלעגניירא יורפ א טָאה רע לייו ,רַאפרעד רעױמ-ָאטעג ןופ רעיוט םייב ךַאװ

 .ָאטעג ןיא

 ןעיורפ 2 ,רענעמ 6 טָאטש רעד ןופ עטריפעגוצ ןסָאשרעד רע טָאה 1942 ינוי ןיא

 ליווצ ענייז ןוא גיטסול ר"ד םעד ןסָאשרעד רע טָאה םעד ץוח ַא !דניק ןייא ןוא

 ןיא ןזָאלרעביא םיא לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה רעכלעוו ,דיי ןסיוועג א ןוא רעטסעווש

 .ןטעברַא ליוו ןוא ןָאק רע לייוו ,ָאטעג

 ןכרוד ןסישרעד ןופ טקַאפ םעד טקיטעטשַאב טָאה רעמייהנַאמ טעברָאנ תודע רעד

 טָאה ןיילַא םיא זַא ןוא רעללעב יורפ עסיוועג ַא 1943 רעבָאטקָא ןיא ןטגָאלקעגנָא

 .רעלעק ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןוא טקינייפעג רעטגָאלקעגנָא רעד

 אשזור תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד ענעבעגעגּפָא העובש רעטנוא יד ןופ ךמס ןפיוא

 זא ,טלעטשעגטסעפ טכירעג סָאד טָאה -- יקסנַאוויא ישזעי ר"ד ,בואל אנימ ,רעדניפ

 ,ןישטילקַאז ןיא ָאטעג סָאד טרידיווקיל רעבמעצעד ןט21 םעד טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד

 טריפעגרעביא זיא טשער רעד ןוא ןָאזרעּפ 50 ךרעב ןרָאוועג טעדרָאמרעד ןענעז סע ּווו

 ןופ גָאט ןבלעזמעד ןיא ךָאנ ייז ןענעז טרָאד .(ָאקסעשזב) לגירב ָאטעג ןיא ןרָאװעג

 ץוח א תורבקה תיב ןשידיי ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןישטילקַאז ןופ ןעמוקנָא רעייז

 ,ענרָאט ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ עשידיי עגנוי 3

 ,ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא'ס רעכלעוו ,רעדניפ אשזור רעד ץוח ַא ןענעז ייז ּוו

 .ןרָאוועג ןסָאשרעד

 ךיוא רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה ,ןטַאטדרָאמ עטלעטשעגטסעפ ןביוא יד ץוח א

 .ענבַאשז ןיא תורבקה תיב ןפיוא רענייגיצ עפורג א ןדרַאמסיוא ןיא ןעמונעג לייטנָא

 ןעגנורעלקרעד ענעבעגעגּפָא העובש רעטנוא יד ןופ ךמס ןפיוא טכירעג סָאד טָאה טרפב

 טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זא ,טלעטשעגטסעפ שטיווָאפָאטשישק ןַאמָאר .רגמ תודע ןופ
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 ןסָאשרעד ,ענבַאשז ןופ חטש ןפיוא 1943 רָאי טפלעה רעד ןיא טלַאהטנפיוא ןייז תעב

 עטייוצ יד ןוא 16 ןופ רעטלע ןיא ענייא ,סנירענייגיצ עגנוי 2 לימ רעד ןבענ

 = ,רָאי 17 ןופ
 װַאלסינַאטס תודע ןופ ןוא תודע ןקיביוא םענופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא

 עטנעיילעגרעביא יד ןופ ךמס ןפיוא ךיוא יו ,גנערטש וואלסינאטס ,קעטיבישפ

 -טסעפ טכירעג סָאד טָאה ,קנָאיַאּפ וואלסינאטס תודע ןופ ןעגנורעלקרעד עכעלטפירש

 ,1943 ילוי ביוהנָא ךרעב .סרענייגיצ יד ןסישרעד ןכָאנ גנאל טשינ זַא ,טלעטשעג

 וצ ןפורג ןיא ןריפרעביא ןוא ןעמענרַאפ סאד טריזינַאגרָא רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה

 יד טימ רענייגיצ עפורג א ענבַאשז ןיא תורבקה תיב ןפיוא טכַאנ ייב ,ןָאזרעּפ עכעלטע

 -רעביא זייוונפורג עלַא .ןָאזרעּפ 60 ךרעב ןופ לֶאצ רעד ןיא -- רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןשטייד םענופ ףליה טימ רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה ,תורבקה תיב ןפיוא עטריפעג

 ןוא טייקטעקַאנ זיב ךיז ןוטוצסיוא ייז קידנליופאב ,ןסָאשרעד ,קעטסוג םרַאדנַאשז

 ,רענייגיצ עלַא ןסַאשעגסיוא רע טָאה ןפוא אזא ףיוא .דרע רעד וצ םינפ ןטימ ןגיל וצ

 .ענבאשז ןיא ןטלַאהעגפיוא טייצ רעד וצ ךיז ןבָאה סָאװ

 ןופ חטש ןפיוא ןעוועג קיטעט ךיוא רעטגָאלקעגנָא רעד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ינוי בױהנָא ןכָאװ עכעלטע ךשמב טניווועג טָאה רע ּוװ ,ווָאניּפטָא עדניימעג רעד

 .ךַאלק ףעזוי חלג ןופ עינאבעלפ רעד ףיוא 3

 ךעלגעמ טשינ זיא סָאד ?וָאניּפטָא ןיא רעטגָאלקעגנָא רעד טקעווצַאב טָאה סָאװ

 טַאהעג טָאה רע זַא ,ןבעגעגנָא טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד רעבָא ,ןלעטשוצטסעפ ןעוועג

 ,טקַאפ א רעבָא זיא סע ,ןענַאלּפָארע עקידנעילפכרוד יד ןריוורעסבָא וצ עבַאגפיוא יד

 ןסישרעד טימ טקרעמעגנָא רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה טרָאד םענייז טלַאהטנפיוא םעד זַא

 ,קאינ'זָאװ אנינאי ךיוא יוו ,קעטנָאיּפ ,קענעכָאב ,אריל ,ךודָאב :ןענָאזרעּפ עדנגלָאפ

 יז ןָאטסױא ןכָאנ ןוא טעוועקעידזיא טיוט ריא ראפ ,ריא רעביא ךיז רע טָאה ייברעד

 ךָאנרעד עגר א טשרע ןוא טעדנּוװרַאפ טכייל טשרעוצ יז רע טָאה ,טייקטעקַאנ וצ זיב

 ,טעגרהרעד

 טקיטעטשַאב ןענעז וואניפטַא ןופ חטש ןפיוא ןדרָאמ ןופ ןטקַאפ עקיזָאד יד

 רעד :תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד יד ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןוא
 .קענעכָאב ַאיפָאז ןוא יקסניפיל ןַאי ,קעטסַאשזוו טנומגיז ,קיווָאלס אננא ,ךָאלק ףעזוי חלג

 תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד ענעבעגעגּפָא העובש רעטנוא יד ןופ ךמס ןפיוא
 -עגטסעפ טכירעג סָאד טָאה ,קעריפ דלָאּפָאעל ,קעריפ קעשיצנַארפ ,קעריפ אינעגוע
 אנעריא טריטסערא 1943 טסוגיוא שדוח ןיא טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טלעטש
 גנוניווו יד ןוא ָאקסעשזב ןייק יז טריפעגרעביא ןוא קעשיצנַארפ ןופ יורפ יד ,קעריפ
 טלאהאב סע ּוװ ,טרַא סָאד ןזייוווצנָא יז קידנרעדַאפפיוא ָאד ןוא קעריפ אינעגוע ןופ
 םיא ייב ךיז טָאה יז םגה -- טעּפָאקעג ,ןגָאלשעג יז רע טָאה ,ןַאמ ריא סיוא ךיז

207 



 םעדכָאנ טשרע .שדוח ןט6 ןיא רעגנַאװש ןיא זיא יז זַא ,קידנזייוונָא ,םימחר ןטעבעג

 ןרעטניה טריפעגסיורַא יז רע טָאה ,העש עכעלטע ךשמב טקינייפעג יז טָאה רע יוו

 .ןסָאשרעד טעזָאלק ןבענ טרָאד ןוא זיוה |

 םעד טנעקרעד יונעג רעהרַאפ ריא תעב טָאה קעריפ אינעגוע תודע רעד

 .קעריפ אנעריא ןסָאשרעד סָאד טָאה רע זא ,טקיטעטשַאב ןוא ןטגָאלקעגנָא

 תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד ענעבעגעגּפָא העובש רעטנוא יד ןופ ךמס ןפיוא

 טכירעג סָאד טָאה -- ַאװָאזמַאר ַאינַאפעטס ,!זדנעבַאל אוואלסידַאלוו ,ָאיזופ אנעלעה

 ,רָאביל ץעיװָאּפַאטסעג ןטימ תופתושב טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ

 ,ענרָאט ןופ ןירעניווונייא ןַא, ָאיזופ איראמ יד טריטסערַא 1943 רעבָאטקָא בױהנָא

 ןוא ןטולַאװ עדמערפ ןוא דלָאג טימ טלדנַאהעג טָאה יז זַא ,טכאדראפ םעד רעטנוא

 -- ןברָאטשעג זיא יז זַא ,ןגָאלשעג ױזַא יז רע טָאה ,ָאּפַאטסעג ןיא רעהרַאפ רעד תעב

 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ךעלטנגייא ןוא

 תודע יד ןופ ןעגנורעלקרעד ענעבעגעגּפָא העובש רעטנוא יד ןופ ךמס ןפיוא

 ןוא טלעטשעגטסעפ טכירעג סָאד טָאה -- ַאנישטשָאװ ןַאי ,טיל ַאירַאמ ,טיל לָארַאק

 ןינע םעד עגונב ןעגנושרָאפסױא טריפעג טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא ,טקיטעטשַאב

 : םינָאדעסּפ -- טיש שוינעגוע ,רעוט ןשיטסילַאיצָאס חטש רענרָאט ןפוא ןטסּוװַאב םענופ

 טימרעד תוכיישב ןוא ָאּפַאטסעג רעד ראפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה סָאװ -- "ַאקָארס,

 לָארַאק ,אנישטשַאוו ןַאי טריטסערַא 1943 ץרעמ שדוח ןיא רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ייז ןרַאּפשרַאפ סאד ןעוועג םרוג ןוא טיש אירַאמ ,טיש

 .םישטנעיוושֶא ןיא

 זיב ןָאטעגסױא יז רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה טיש איראמ ןופ רעהרַאפ םעד תעב

 .ןייזטסווואב םעד ןריולרַאפ טָאה יז זיב ןגָאלשעג יז ךָאנרעד ןוא טײקטעקַאנ

 עטלעטשעגטסעפ יד ןופ ןייא ןייק וצ ןעוועג הדומ טשינ ךיז זיא רעטגָאלקעגנָא רעד

 טשינ ללכב ךיז רע טָאה -- תודע ענלעצנייא יד טימ טריטנָארפנָאק ןוא ןכַאזטַאט

 ;העוט ךיז ןענעז ייז זַא ,קידנטפוהַאב ןעגנורעלקרעד ערעייז עגונב טגָאזעגסױרַא

 וצ םיא ייז ןביירש תועט םעד ןופ טאטלוזער ןיא ןוא ןָאזרעּפ ןייז טגנַאלַאבנַא סָאװ

 .טריפעגסיוא טשינ טָאה רע עכלעוו ,םישעמ

 ןטגָאלקעגנָא םענופ ךיז ןרעפטנערַאפ םעד ןביולג ןייק טשינ טיג טכירעג סָאד

 קורדסיוא ןא ,ןטקַאפ תודע יד ךרוד עטקיטעטשאב יד ןענעקיילפָא ןייז ןיא קידנעעז

 -עגסיוא טָאה רע עכלעוו ,סנכערבראפ עמַאזיורג יד ראפ תוירחא רעד רַאפ דחפ ןופ

 ,ענרָאט ןיא ָאּפַאטסעג ןיא ןריטמַא ןייז תעב טריפ

 ןביוא יד ןופ טכיל םעניא ןטגָאלקעגנָא םענופ טייקיטעט יד קידנריזילַאנַא

 םדוק ,ןזיוואב ראפ ןעמונעגנָא טכירעג סָאד טָאה -- ןעגנולעטשטסעפ עטריפעגנָא

 ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא -- לכ
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 עיצַאזינַאגרָא עשירעכערברַאפ א רַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא זיא סָאװ -- ָאפַאטסעג

 ןפיוא ןוא גרעבנרינ ןיא לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנרעטניא םענופ ןיד-קספ ןופ ךמס ןפיוא

 טַאלבצעזעג ,277/46 .זָאּפ 31.8.1944 ןופ טערקעד ןופ צ/תוא 2 .רַאפ .4 .טרא ןופ ךמס

 ךיז טקיטיונ גנולעטשטסעפ רעקיביוא רעד ןופ ןָאפ ןפיוא .קילבופער רעשיליופ רעד ןופ

 -- ָאּפַאטסעג ןופ רעטקַארַאכ ןשירעכערברַאפ םענופ גנודנירגַאב ערעטנענ ןייק טשינ ןיוש

 רעד זא ,ןרָאװעג ןזיוואב זיא'ס יוו ױזַא ןוא .ןרעוו טרינָאיטסעװק טשינ ןָאק רעכלעוו

 רעטייוו קירעביא ןיוש זיא ָאּפַאטסעג ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רעטגָאלקעגנָא

 ךרוד ,רעשירעכערברַאפ א ןיא ןעמענלייטנָא ןיא םיא ןקידלושַאב סָאד ןטכַארטַאב וצ

 .עיצַאזינַאגרָא רענעפאשעג הכולמ רעשטייד רעד ןופ ןענַאגרָאטכַאמ יד

 ןיא ןעמענלייטנָא ןרַאפ תוירחא םעד עגונב טייז רעוויטקעיבוס רעד ךייש סָאװ

 : ןזיוואב גנולדנאהרַאפ-סטכירעג יד טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד

 .ָאּפַאטסעג ןופ טסניד םעד ןעמונעגנָא קיליוויירפ טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד זַא (א

 .ָאּפַאטײעג ןופ ןדָאעמסטעברַא ןוא ןליצ יד ןענעז סע סָאוו טסווועג טָאה רע זַא (ב

 אפאטשעג זַא ,טכירעג ןופ גנולעטשטסעפ יד עיסוקסיד רעדעי רעסיוא זיא'ס זַא (ג

 יד זַא ןוא טייהשטנעמ רעד ןגעק סנכערברַאפ ןריפוצסיוא ליצ א רַאפ טַאהעג טָאה

 ָאּפַאטשעג רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע לפיוו ףיוא -- ןליצ עקיזָאד

 ,טריזילַאער טנעווקעסנָאק רע טָאה -- ענרָאט ןיא

 רע םגה -- רעטגָאלקעגנָא רעד זיא -- (א רעטנוא גנולעטשטסעפ רעד תוכיישב
 וצ טכער סָאד טאהעג קפס ילב טָאה ןוא רעגריב רעשטייד ַא זיא ןוא ןעוועג זיא
 ןענַאגרַא-הכולמ עשטייד יד ךרוד -- +ָאּפַאטשעג ןופ דילגטימ א קיליוויירפ ןרעוו

 םעד ךרוד רעקיזָאד רעד ןופ דילגטימ א סלַא ךָאד -- עיצַאזינַאגרָא ענעפַאשעג
 -- עיצַאזינַאגרָא רעטנעקרענָא עשירעכערברַאפ א סלַא לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 .ריא ןיא ןעמענלייטנָא ןזיולב ןראפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 יד טימ טנַאקַאב ,גנודליב-לושלטימ א קידנגָאמרַאפ -- רעטגָאלקעגנָא רעד (ב דע

 טוג ךיז טַאה ןוא טסּוװעג טַאה *.פ.א.ד.ס.נ רעד ןופ סםַארגָארּפ ןופ ןטקנופ 5

 רעד ןופ ןַאגרָא-ריפסיוא רעד -- ָאּפַאטשעג יד טָאה סע ליצ ַא רַאפ סָאװ ,טריטנעירַא

 ןבעגעגּפָא ךיוא ךיז טָאה ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יפלכ -- ייטרַאּפ רעקיזָאד

 רעד יפלכ סםַארגָארּפ ןקיזָאד םעד קידנריזילאער ָאּפַאטשעג זַא ,ןופרעד ןובשחו ןיד ַא

 -גנוקיליטראפ עקידתוירזכא זוא עלַאטורב טימ ךיז טצונַאב, גנורקעלעפאב רעשידיי

 .ןדַאטעמ

 טָאה ָאטעג רענרַאט ןופ חטש ןפיוא ןליצ עקיזָאד יד ןריזילַאער סָאד (ג דע

 אס זַא ,קפס ןייק ןייז טשינ םענייק רַאפ ןָאק סע זַא ,קורדסיוא ןטלוב ַאזַא ןענופעג

 (.דער) ײטרַאּפ-רעטעברַא עשטייד עשיטסילַאיצָאסילַאנָאיצַאנ *
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 ועד ןגעק סנכערבראפ ןענעז םיא ןריזילַאער ןופ ןפוא רעד ייס ןוא ליצ רעד

 סימ עיצַאזינַאגרָא ןא וצ טרעהעג זיולב טשינ טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד .טייהשטנעמ

 "טסעפ זיא סָאד יוו -- טָאה רע טרעיינ -- טייקיטעט ןופ םינפוא ןוא ןליצ עכלעזַא

 ןליצ עקיזָאד יד ןריזילאער ןיא לייטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג -- ןרָאוועג טלעטשעג

 .ןדָאטעמ עשירעכערברַאפ עריא טימ טצונַאב ךיז טָאה ןוא

 -- ָאּפַאטשעג רענרָאט םענופ סעיצקַא יד ןיא ןעמונעג לייטנָא רע טָאה טרפב

 -- וויטקעלַאק ןצנַאג םענופ ליצ ןעמַאזניימעג ןטימ ןדניברַאפ ,דילגטימ ריא סלַא

 ןיא ןריטרָאּפעד ןוא יז ןדרַאמסיוא םייב ,גנורעקלעפאב עשידיי יד ןרידיווקיל םייב

 .טייקירעהעגוצ רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעזעיגילער ,רעשיסַאר ריא בילוצ ןרעגַאלטיומ

 -עגנָא ןופ טייקיטעט עלעודיווידניא יד טקנופדגנאגסיוא םעד ןופ קידנטכַארטַאב

 -ליוויצ רעד ןשיווצ ןופ ןענָאזרעפ ןופ תוגירה עטערקנָאק יד ךעלמענ -- ןטגָאלק

 םגה -- ,ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ,עשיסַאר סיוא יז ןעמענרַאפ סָאד ךיוא יוו גנורעקלעפַאב

 ןומ -- סנכערברַאפ עכעלנייועג תוגירה עטערקנָאק עקיזָאד יד ןדליב ךעלטנזעוו

 -עגוצ רעד ןופ ץנעווקעסנָאק ןוא קורדסיוא ןַא יוו ןרעוו ןעמונעגנָא וויטקעיבוס ייז

 -סטייקיטעט ןוא ןליצ עמַאזניימעג טימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ,ָאּפַאטשעג רעד וצ טייקירעה

 סלַא טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד ביוא לייוו .רעדילגטימ עריא עלַא דצמ ןדָאטעמ

 בלאהרעסיוא רעדָא ,ָאטעג רענישטילקַאז רעדָא ,רענרָאט ןופ חטש ןפיוא ץעיווָאפאטשעג

 ביוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןענָאזרעּפ ענלעצנייא וצ ןסָאשעג ,ָאטעג םעד

 עדניימעג רעד ןופ חטש ןפיוא ןוא רענייגיצ ןסָאשרעד ענבַאשז ןיא טָאה רע

 ָאט -- קעריפ אנעריא ןסָאשרעד רע טָאה ָאקסעשזב ןיא ןוא ןקַאילָאּפ ווָאניּפטָא

 עקיזָאד יד ןענעגרה ןופ סנכערברַאפ יד טריפעגסיוא ןלאפ עלַא יד ןיא רע טָאה

 ןריזילַאער וצ ןליוו ,טײליָאּפַאטשעג עלַא רַאפ ןעמַאזניימעג ןטימ תוכיישב ןענָאזרעּפ

 ןקיליטרַאפ וצ ,זיא סָאד -- עיצַאזינַאגרָאדָאּפַאטשעג רעד ןופ ןליצ ןוא ןפיצנירפ יד

 יד ןוא טייקירעהעגוצ-ןסאר רעייז בילוצ עטגלַאפרַאפ -- רענייגיצ ךיוא יוו ,ןדיי

 .ןוויטַאמ עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ בילוצ ןקַאילָאּפ

 סנכערברַאפ עטלעטשעגטסעפ ןביוא ןוא עטריפעגסיוא ןטגָאלקעגנָא ןכרוד עלַא

 םענופ טאטלוזער ַא יוו ,טייהשטנעמ רעד ןגעק ןכערבראפ ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש

 יד יוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשירעכערבראפ ַאזַא ןיא ןטגָאלקעגנָא םענופ ןעמענלייטנָא

 .ָאּפאטשעג

 ןרָאװעג ןזיוואב םיא זיא עכלעוו ,ןטגָאלקעגנָא ןופ טייקיטעט עשירעכערברַאפ יד

 זיא סָאװ ,דנַאטשַאבטַאט ןכעלטכער ןצנַאג םעד סיוא טפעש, סעצָארּפ םעד תעב

 טערקעד ןופ 1 ףַארגַארַאּפ ןוא 4 .טרא ןיא ןוא 2 ,1 טקנופ 1 .טרא ןיא ןעזעגרָאפ

 .קילבופער רעשיליופ רעד ןופ טאלבצעזעג ןופ 377/46 עיציזָאּפ .31.8.1944 ןופ

 .1 .טרא ןופ ןוא 1 .גַארַאּפ 4 .טרא ןופ סנכערבראפ עקיזָאד יד טרפב ךייש סָאװ
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 עקיבױא יד טימ םאתהב ייז ןענעז -- טערקעד רעירפ ןטריטיצ ןופ 2 ןוא 1 .גארַאּפ

 טכַארטַאב ,סקעדָאק-ףָארטש ןופ 36 .טרא ןופ ןטפירשרָאפ יד טימ ןוא ןעגנוריפסיוא

 םענופ ןטפירשרָאפ עדייב רבוע זיא סָאוו ,גנולדנַאה עשירעכערברַאפ ןייא סלַא ןרָאוועג

 -- 2/1 טקנופ .1 .טרא ןופ עיצַאקיפילַאווק רעד טכערּפשטנַא סָאוו ןוא טערקעד ןקיזָאד

 קיטייצכיילג .סעיצקנַאס עכעלפערטש ערעגנערטש טלַאהטנַא סָאוו ,טפירשרַאפ א יוו

 -ערבראפ ןטגָאלקעגנָא םעד ענעפרָאװעגרָאפ יד זַא ,ןעמונעגנָא טכירעג סָאד טָאה

 ,ָאּפַאטשעג רענרָאט ןיא טייקיטעט ןוא טלַאהטנפיוא ןייז תעב גנולדנאה עשירעכ

 -- ליצ ןייא טלַאהטנַא סָאװ ,ןכערברַאפ ןקידרדסכ ןייא ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט

 ןופ ןדָאש םוצ ןוא הכולמ רעשטייד רעד ןופ ןענַאגרָאטכַאמ יד ןעמוקוצנגעקטנַא

 דיי ןייז ןלעװ סָאד וצ קיטליגכיילג ,גנורעקלעפַאב-ליוויצ רעד ןופ ןענָאזרעּפ

 ןטגָאלקעגנָא םענופ םישעמ ענלצנייא יד ןענעז טימרעד .רענייגיצ יצ ןקַאילַאּפ

 רעטריפעגסיוא ליצ ַאזַא טימ ןוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןופ ןקורדסיוא עכעלרעסיוא רָאנ

 ךעלטרָאװטנַארַאפ רעטגָאלקעגנָא רעד ףרַאד רעבירעד ןוא גנולדנַאה רעשירעכערברַאפ

 עשירעכערבראפ יד ןופ לכה ךס א יוו טייקיטעט ןייז ןופ הטיש רעצנַאג רעד רַאפ ןייז

 .םישעמ

 םלעהליוו ןטגָאלקעגנָא םעד טנעקרענָא טכירעג סָאד טָאה תוביס עקיזָאד יד סיוא

 גנודניברַאפ ןיא 1/2 טקנופ 1 .טרא ןופ רָאנ ןכערבראפ ןיא קידלוש ראפ ןאמלעמַאר

 רעד ןופ טַאלבצעזעג 377/46 .זָאּפ 31.8.1944 ןופ טערקעד ןופ 1 .גַארַאּפ .4 .טרא טימ

 רעשירעכערברַאפ ןייז ןופ לכה ךס םעד םורַא טמענ סָאװ ,קילבופער רעשיליופ

 ןעמונעג טכַארטאב ןיא טכירעג סָאד טָאה ףָארטש יד ןטסעמסיוא םייב .טייקיטעט

 סעדעי ןכלעוו ןופ ,ןטגָאלקעגנָא ןכרוד עטריפעגסיוא ,סנכערברַאפ ןופ טייקסיורג יד

 .ףָארטש"טיוט םוצ ךעלסילשסיוא ןלייטרואראפ סָאד טעדנירגַאב ענייא

 ןַא רעטגָאלקעגנָא רעד זיא ,ןזייוואב עשיטקַאפ עטריפעגכרוד יד ןופ טכיל ןיא

 טייטשַאב סע זַא ,יוזא ,פיט רעכעלרעפעג ןוא רעשירעכערברַאפ רעכעלנייוועגרעסיוא

 טימ טפַאשלעזעג א ןופ ןרינימילעוצסיוא םיא טייקידנעווטיונ עטגנידאבמוא ןַא

 .טייקכעלצעזעג ראפ שוח ַא

 סלַא זַא ,גנוטפיוהאב רעד טימ ןרעפטנערַאפ טשינ ךיז ןָאק רעטגָאלקעגנָא רעד

 ליפעג םגה לייוו ,ןעמוקנגעקטנַא ריא טזומעג רע טָאה הכולמ רעשטייד רעד ןופ רעגריב

 רענעגייא רעד תבוטל טייקנבעגעגרעביא ןוא טייהיירט ןופ טכילפ יד ,םזיטָאירטַאּפ ןופ

 ןדעי דצמ טייקיטעט ןופ ןוויטַאמ עכעלדנעטשראפ ןוא עקידתודוסי ןענעז הנידמ

 ןפוא םושב רעבָא ייז ןענָאק -- טכַארטַאב ןיא ןעמענ ףרַאד ןעמ עכלעוו ,רעגריב

 ,טייהשטנעמ רעד ןגעק סנכערברַאפ עקידהנשמ עכלעזַא ןריפוצסיוא ןקיטכערַאב טשינ

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענעז ןוא ןטגָאלקעגנָא םעד ןרָאװעג ןזיוואב ןענעז עכלעוו

 םעד טלסיירטעגפיוא ןבָאה סנכערברַאפ עקיזָאד יד .ןידיקספ םענופ ץנעטנעס רעד
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 .רעטיפ ןגָארט וצ ןדיי יד ןרָאװעג טרעווראפ זיא 1940 רעבמעטפעס ןט15 םעד

 ןטַארַאּפַא-ָאידַאר ןוא ךישירעגייטשיגרעב ,ןכַאז-רעטיפ עלַא; םישובלמירעטיפ עלַא

 ןיא .?ָאללָאּפַא, ָאניק ןיא ןיזַאגַאמדָאּפַאטסעג ןיא ןרעוו טרעפילעגּפָא טזומעג ןבָאה

 ןענעז ייז זיב ,ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי ןענַאטשעג זייוווהעש ןענעז ןעייר עגנַאל

 ןוא םישובלמירעטיפ ערעייט יד םיא ןבעגעגרעביא ןוא ןילת ןשטייד םוצ ןעמוקעגוצ

 יד ןבעגּפָא טשינ ראפ ךָאד טָאה ..גנוקיטיגרַאפ םוש ןָא -- ןטַארַאּפַאדָאידַאר

 .ףֶארטש"טיוט טָארדעג םיצפח עקיזָאד

 סעיזיווער ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז עיצקַא-ביור עקיזָאד יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 יד ןענופעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,םעד ןעוועג זיא ייוו .ןעגנונויוו עשידיי יד ןיא

 ,ךַאז-רעטיפ יבשטָאכ עטסדנימ

 סָאד טכַאמעג רעווש ןבָאה עכלעוו ,תוריזג ןופ עילַאװכ רעסיורג רעד ץוח ַא

 יד ,ןסַאג יד ףיוא ןפַאכ עקידרדסכ סָאד ןעוועג גָאלּפ עכעלקערש ַא זיא -- ןבעל

 .ןשטנעמ עקידלושמוא ירמגל ןסישרעד עטפָא סָאד ןוא ןעגנוריטסערַא עטעדנירגַאבמוא

 ןפעלש ,דיירסיוא ןקיטשינ א רעטנוא םיחצור עשטייד יד ןגעלפ ךעלגעטיגָאט

 ערעווש ךָאנ ,ייז ןעמ טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ָאּפַאטשעג רעד ןופ ָארויב ןיא ןדיי

 וצ רעדָא ,עינווארטקעלע רעד ןבעל ,טָאטש רעד רעטניה טריפעגסיורַא ,םייונע

 -יקסווָאטיליבז וצ ,רעטייוו ךָאנ ןוא גרַאב-סָאלש םוצ ,"עיפיל, יד ףיוא רעדלעוו יד

 יד טגעלפ ,םיתמ יד ןבָארגַאב םייב ןטעברַא יד וצ .ןרעוו ןסָאשרעד ןגעלפ ייז ּווו -- גרַאב

 ייז ןריפוצ ןוא ןדיי סַאג רעד ףיוא ענעּפָארטעגנָא קילעפוצ ןּפַאכ יײצילָאּפ עשטייד |

 עטפשמראפ יד .םירבקדןסַאמ ןבָארגסיוא םייב טעברַא רעד וצ טרָא-עיצוקעזקע םוצ

 ..בורג םענעפַא ַאזַא סיואגנעל ןלעטשסיוא רעקנעה עשטייד יד ןגעלפ ןדיי טיוט םוצ

 ןענעיילרָאפ טגעלפ חצור רעשטייד א ...טייקטעקַאנ וצ זיב םידגב יד ןוטסיוַא ןליופַאב

 יד טביוטראפ טָאה עוולאס-רעוועגנישַאמ א ןופ לַאנק א ...'לייטרוא,"טיוט םעד

 עכלעוו ,רעבירג ענעפַא יד ןיא ןלַאפעג ןענעז םיפוג ערעייז ...תונברק יד ןופ תוללי

 טקיטפעשַאב ןענעז סָאוו ,ןדיי יד ןוא ..דרע טימ ןרָאװעג טישרַאפ ףכית ןענעז

 עכעלרעדיוש עכלעזַא תעב ןעוועג טנזעוונָא ןענעז ןוא ןטעברא-בורג יד ייב ןעוועג

 ..ןעזעג ןבָאה ייז סָאוו ,ןלייצרעד וצ ןרָאװעג טרעווראפ גנערטש זיא ,סעיצוקעזקע

 טימ ןשטייד יד ןגעלפ ,ןסעגראפ טשינ טָאברַאפ ןקיזָאד םעד ןלָאז ייז ידכ ןוא

 -בלַאה ..עטקיטולבעצ ,ךָאנרעד טשרע ..חצר תוכמ ייז ןגָאלש הזגור רעשהיח א

 .ןעמייה ערעייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה ,עקידעבעל

 םירבק-ןסאמ עקיזָאד יד ןופ תונכש רעד ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,םירעיופ יד

 ןצכערק עכעלשטנעמ טרעהעג עיצוקעזקע ַאזַא ךָאנ ייז ןבָאה טפָא זַא ,ןלייצרעד ןגעלפ

 ןיא דרע טימ ןטָאשרַאפ טייהרעקידעבעל ,ןדיי ןבָאה סאד ..דרע רעד רעטנוא ןופ

162 



 -כיילג ןופ פיצנירפ םעד ךיוא יוו טכער ןלַאנָאיצַאנרעטניא םענופ רדס ןקידתודוסי

 גנולקיװטנַא וצ טכער ערעייז ןוא סנזעוו עכעלשטנעמ עכעלטמעז ןופ גנוקיטכערַאב

 .טייקירעהעגוצ רעלַאנָאיצַאנ רעדָא ,רעשיסַאר ןופ דיישרעטנוא ןָא םויק ןוא

 ןפיוא טריפעגסיוא רעטגָאלקעגנָא רעד טָאה סנכערברַאפ עקיזָאד יד יוו תויה

 ןופ ענייא זיא ןליופ ןוא רעגריב ענייז יפלכ ןוא הכולמ רעשיליופ רעד ןופ חטש

 עגונב 1945 טסוגױא ןט8 ןופ גנוקידנעטשראפ רענָאדנָאל רעד ןופ ןרָאטַאנגיס יד

 ןטפירשרַאפ יד טימ םאתהב ןוא עקידלושסגירק-טפיוה יד ןפָארטשַאב ןוא ןגלָאפרַאפ

 31.8.1944 ןופ טערקעד םעד ןיא טריפעגניירא יז טָאה ,טכער ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ

 -- קילבוּפער רעשיליופ רעד ןופ טַאלבצעזעג 377 .זָאּפ 10.12.1964 ןופ טערקעד ןטימ

 -טכַאמ יד ךרוד ,רעשירעכערברַאפ א ןיא לייטנָא ןרַאפ תוירחא רעד עגונב 4 .טרא םעד

 טכער סָאד יז טָאה -- עיצַאזינַאגרָא רענעפאשעג הכולמ רעשטייד רעד ןופ ןענַאגרָא

 ,ןטגָאלקעגנָא םעד ןענעכערוצ ףראד ןעמ עכלעוו וצ ,רעכערברַאפ-סגירק ןגלָאפרַאפ וצ

 ךמס ןפיוא ךיוא יוו גנוקידנעטשרַאפ רענָאדנָאל רעקיביוא רעד ןופ ךמס ןפוא ױזַא

 ,סקעדָאק-ףָארטש ןופ 3 .טרא ןופ

 יו ,טכערירעגריבנרע ןוא עכעלטנפע ןופ טסולרַאפ םעד עגונב גנומיטשַאב יד

 ןטימ תוכיישב שירָאטַאגילבָא זיא ןגעמרַאפ ןייז ןופ עיצַאקסיפנָאק רעד עגונב ךיוא

 2 .גָארַאּפ 52 .טרא ןוא טערקעד ןביוא ןטריטיצ םענופ (ב/א 7 .טרַא לייטרוא-טיוט

 ,ןגעמראפ ןייק טשינ טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד סָאװ םעד בילוצ .סקעדָאק-ףָארטש ןופ

 ,לָאצּפָא-סטכירעג ןוא ןטסָאק-סעצָארּפ יד ןופ םיא טיירפאב טכירעג סָאד טָאה

 עגַאלקנָא רעד ןופ טקנופ םעד טלדנַאהַאב ןיד-קספ םענופ לייט רעקידרעטייוו רעד

 סָאטעג יד ןרידיווקיל ןוא ןריזינַאגרָא ןיא ןטגָאלקעגנָא םענופ לייטנָא םעד עגונב

 ןוא ,ןרָאװעג ןזיוואב טשינ םיא ןענעז עכלעוו -- ָאקסעשזב ןוא עװָארבמָאד ןיא

 .רעביא טשינ לייט םעד רימ ןביג רעבירעד

 יד ןוא לורק .טס ר"ד :רעציזרָאפ רעד :ןטפירשרעטנוא יד ןגלַאפ ףוס םוצ

 ,ץנערָאל ווַאלסידַאלוו ןוא בָאלטָאג רעביל :רעציזייב

212 



 גרבצניג "ירא-ןתנ

 לארשי -- קרביינב

 גרבצניג דבכויו םחנמ םירקיה ירוה רכזל
 ש"הקע וגרהנש הכלמו היתב יתויחאו
 .ד"יה .ג"שת הנשהישארב ץזלבב

 ס א ה ת ליפ ת

 בונרט ידוהי לע תונורכז רפסמ קרפ

 גרבצניג הירא-ןתנ

 וקחמנ הבש ,םישודק םדמ הבוקע ,הנש התוא ,ב"שת תנש םייתסהל תדמוע הנה

 .תונושמ תותמ ינימ לכב םשה שודק לע וגרהנ םידוהי ינוילמו לארשי תוליהק תואמ

 י"ע תוירזכאב וחצרנ הנושארה היצקאה ימיב .ונברק תא רסמ בונרט וטיג םג

 ידוהי םד .תורבקה-תיב ךותבו התביבסבו םינוש תומוקמב םיבר םיפלא ,םירוראה םיצאנה

 וחפנו םיארונ םיאנתב אשמ תונורקב ועסוה וטיגה יבשות ןיבמ םיפלא דועו םימכ ךפשנ

 .ץזלב הדמשה הנחמב זגה יאתב םתמשנ תא

 "יפוסה ןורתפ,ה לש תינטשה תינכתה לש עוציב תלחתה קר הארנכ התיה תאז לבא

 .הצמשל עודיה

 םתמסיס התיה תאז .תוומל םינודנ לש ךרפ תדובעו בער ,דחפ ייח ויה וטיגב םייחה

 םתנווכ ."םייחב ראשי -- דובעיש ימ, יכ םידוהיה תא תולשהל םיצאנה לש תיעטמה

 .ןורחאה עגרל דע שממ םידוהיה לש םדא"חוכ לצנל התיה תילעוגה

 ץוחמ ךרפה תדובעל ,תוצובקב וטיגה ירעש ךרד םיאצוי תומדקומה תועשב ,רקובב

 לבא .םיכלכולמו םיכומ ,םיבער ,םיפיע ,וטיגל ברעב םירזוחו תועש 12 םידבוע .וטיגל

 .תוממ תאז ךרדב ילוא לצנהל הווקתב הדובעל תאצל השאו שיא לכ לדתשמ תאז םע דחי

 ומויב םוי ידמ םישלחנ םישנאה .תונכוסמו תושק תודובע ינימ לכב םילצנמ םידוהיה תא

 םגו הדובע ןמזב דחפ יאילמ םייח ,ונייח ויה ךכ .תקפסמ הנזה רסוחמו ךרפ תדובעמ

 : החכותה ןושלכ שממ .שפנ"ןובאדמו בערמ תופיפצמ ,תולחממ ונלבס וטיגל ונרזחב

 ."ךניע הארממו ךבבל דחפמ רקוב ןתי ימ רמאת ברעבו ברע ןתי ימ רמאת רקובב,

 םידוהיה דגנ תועצובמה חבט תולועפ לע בויא-תורושב עיגהל ולחה הפוקתה התואב
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 ןיאו ונתוא חכש יתוברתה םלועה לכ יכ תעדל םיחכונ ונחנא .השובכה ןילופ יבחר לכב

 לע וטיגב עדונו ונדגנ םילעופ םייוגה וננכש םג .ארונהו םויאה ונבצמב ונל רוזעיש ימ

 ,לדה םשוכרו םפסכ לכ דדשנש רחאלו הביבסה ירפכב ורתתסהש םידוהי לש םירקמ

 .גרוהל ואצוהו תוירזכאב ונוע ,הצמשל עודיה ופטסגה ידיל ורסמנ

 -ינב .םינסחמבו גג תוילעב ,םיפתרמב ,אובחמ תומוקמ ןיכהל םיליחתמ שואי בורמ

 הנהו .וטיגהמ חרובו תופייוזמ תוינלופ תודועת שכור "םיירא , םינפ תוזח ילעב רעונ

 הרעס חורכ .וטיגה ידוהי לש םתנש הדדנ הלילה תוצחב הנשהישאר ינפל םיימוי

 לש םידבכ תורמשמ יכ וטיגה תולובגב ורגש םישנאה יפמ הרמה העומשה הטשפתה

 טלמי לבל וטיגל ביבסמ תודמע םיספות דבכו לק קשנב םינייוזמ .ס .סו הרטשמ ישנא

 .םינכסמה םידוהיה תא תזחוא המויא הלהב .רבכ םינשי אל וטיגב .שיא

 תודועת תא רוסמל םיבייח םידבועה לכ יכ טארנדויה ירטושו ידיקפ םיעידומ םייתניב

 ,תדחוימ תמתוחב ומתחוי םהיתודועתש םידבועהמ הלאו ופטסגה י"ע םתמתחה םשל הדובע

 םיצבקתמ טארנדויה תיב תוביבסב .יתמחלמה ץמאמל םיצוחנ םתויה תוכזב םייחב וראשוי

 לבקמ םידבועהמ ןטק קלח קר םלוא .המתחהל הדובע תודועת םירסומה םידבוע ינומה

 ןיבמ םיפלאו םוקמב המוהמ תררתשמ תועש רפסמ רובעכ וליאו םוקמב תודועתה תא

 .ורזחוה אלו וחקלנ תודועתהו רחאל דיב הדועת לכ ילב םיראשנ םכותב ינאו םידבועה

 לכ ילב ירעצל תראשנ ינא לבא תודועתה ג"ע םתעבטהו תמתוח ףויז לש םירקמ םג ויה

 | .טארנדויה ירטוש י"ע ינממ החקלנ תאזש רחאל הדועת

 םידלי םע תוחפשמ ינא שגופ ךרדב .התיבה רזוח ינא הלילה לש תורחואמה תועשב

 רתתסהל תנמ לע תדוכלמב וספתנש תויחכ םילהובמ םיצרו םיצאה םמכש לע תורורצו

 תומוקמ תא בטיה םיווסמו ןיידע םירפשמ םשו הפ .ךכ םשל שארמ ונכוהש םירקנובב

 ליצהל דציכ תולובחת שפחמ דחא לכ .םעזה רובעי דע םימו ןוזמ טעמ םיסינכמו אבחמה

 .ותחפשמ ייחו ויח תא

 הליבח דחא לכל .רקנובל הדיריל םינכומ םלוכ ךיא האור ינא הנהו התיבה עיגמ ינא

 םיסנכנ םלוכו יתחפשמ לא ףרטצמ ינא .םימח םישובלמו לכוא תצק וניכה ירובע םגו דיב

 ללוכ שיא 15-כ םיפפוטצמ ובו םישנא אלמ אליממ רבכ אוהש ןטק ןסחמל בר ישוקב

 םרוג ץוחב עמשנה לק שער לכ .םושנל רשפא בר ישוקבו םויא קנחמו םוחה .םינטק םידלי

 .םלוק ועימשי לבל םינטקה םידליה תא םיקיתשמו םידיפקמ דחוימבו רעושי לב דחפ ונניב

 .תוחילסה תרימאב ולחה םירגובמה םלוא ,םידליה ומדרנ תומדקומה רקוב תועשב

 תוביטרמ היתועמדו תובבל ערוק יכב ךות תלמלממ רשא הרקיה ימא תברקב אצמנ ינא

 התליפת ךותמ םיעטק טולקל חילצמו עדי לע שממ דמוע ינא .הידיב רשא תוחילסה תא

 .תיאליע תובהלתה ךותמ תרמאנה

 : םימחר תשקבמו תננחתמ איה .תישירח הליפת תובבוד היתותפשו היניע תמצוע איה

 רזגנ םא ...ונלרוגב הלעי המ עדוי ימ ...הלודג הנכסב ונחנא יכ יל עודי ...םימשבש וניבא
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 דירש תוחפל ונתאמ ראשה ,ינא תננחתמ לבא ..םשה שודק לע תומל הנכומ ינא ,ילע

 ...ונתאמ אוהשלכ רכז תוחפל ראשיש ..ידלימו יתחפשממ טילפו

 יתעמש התוא הנורחאה התליפת תא תורוהטהו תושודקה היתותפש תובבוד ךכו

 ךותמו תומימתב הרמאנש ,"םאה תליפת, ,התליפת תא חוכשל םלועל לכוא אלו היפמ

 .םייקתת התליכתו ןוצר תע העיגה הנה יכ המלש הנומא

 ילוא עדוי ימ .ןיליפט םיחינמו םהיתותילטב םיפטעתמ םירבגה .רחשה חיצפמ חרזמב

 הליפתב ףתתשמ ינא םג .הלודג הנווכבו תוקבדב תרמאנ הליפתה .הנורחאה םתליפת תאז

 תצק ףואשל ידכו םינפב קנחמה בקע ,רקנובל ץוחמ אצוי יננה ,התוא יתמייסש רחאלו

 רחאל ץמואו זוע יתשבל ינא םלוא ,תאצל םידחופ םישנאה רתי .יוותס רקוב לש חצ ריוא

 .לצנהל דמוע ינא יכ הנומא לש חור יב החיפה רשא ,ימא תליפת הלילב יתעמשש

 ףוסאל רבכ ולחה םיצאנה יכ םיחולשמה שרגממ ורזחש םידוהי יפמ יל עדונ רקובב

 הדובע תודועת םימיתחמ תאז םע דחי םגו חולשמל "תומתוח, ילב וטיגה ידוהי תא

 .םיריעצ םישנאל דחוימב

 ןכוסמ רבדה יכ ,רככל תאצלו ןכתסהל םאב ירוה םע ץעיתמו רקנובה לא רזוח ינא

 .םולשב רוזחל חילצא םאב תעדל ילבמ יצאנה יראה עול ךותב סנכהל שי שממ ,רתויב

 .םולשב רוזחאש יל םילחאמו יל םיקשנמ ,תאצל יל םיצעימ םירוהה

 תודועת םדיבשכ ,םשמ םירזוחה םיריעצ םירוחב האור ינא קוחרמו רככל ברקתמ ינא

 עגרב .רככל סנכנו תיפוס טילחמ ינא .ופטסגה לש תמתוחה תעבטומ םהילעו הדובע

 תוניפה תחאב .לודגה שרגמב םיצצורתמה תורשעל םינמרג יתוארב דחפ ינזחא ןושארה

 דימ בציתמו יתדועת תא אצומ ינא תוקד רפסמ ךותו הדובע-יסיטרכ תומירע תוחנומ

 .חצור לש םינפ תעבה לעב ,ופטסגה שיא בשוי ודי לעש ןחלוש די לע דמועה רותב

 ישארל דעו ילגר ףכמ יתוא דדומו יתדובע םוקמו יליגל יתוא לאוש אוה ,ירות עיגמשכ

 שיח בזוע ינא .םייחב ראשהל השורפש הדובע-תדועת ךותב תמתוחה תא עיבטמ ףוסבלו

 ,ץראל ףפוכמ םשארו םיכרבה לע טיערוכ םידוהי רבכ האור ינא י"עו רככה תא רהמ

 םידוהיה .ץזלבב הדמשה הנחמל חלשהל ודעונ רשאו םיצאנה י"ע וספתנש םינכסמ םידוהי

 תא םירהל הסנמה ימ לכו םדיב קשנו תולקמשכ םהילע םירמוש רשא םינמרג םיפקומ

 ישעמ שממ .רבדה הרק ךיא ןיבהל לכוא אל םויה דע .םדה בוז דע םדי לע הכומ שארה

 תמתוחה תא ולבקש םינורחאה ןיב יתייה ינא יכ ,עדונ תועש המכ רחאל .תואלפנו םיסינ

 יכ םתוארב ,םינמרגה .חולשמל רשי וחלשנו ודכלנ ,ירחא רככל ולעש םישנאה רתי לכו

 ,תומתוח תעבטה לע רבדה עדווהב יכ ועדי ,םאצמל השקו םירקנובב םירתתסמ םידוהיה

 .ץזלבל וחלשנו תאזכ הרוצב ודכלנ םידוהי תואמ .היה ךכו ,םמצעב םישנאה ואובי

 ינדדועמ רקיה יבא .תמתוחה תלבק רבד תא םהל רשבמו יתחפשמ לא רזוח ינא

 התעד תא העיבמ הרקיה ימאו םישקה םיאנתב דמעמ קיזחהל ץמאתהלו קזחתהל ינשקבמו
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 הנואי אלש יתוא םיכרבמ םירוהה .הלילב ורמאנש הינונחתו התליפת תוכזב הרק לכה יכ

 .םירוראה םיצאנה לש םיאמטה םהידימ לצנהל הכזאשו ער לכ

 הנווכב ,אבחמה ךותב ימוקמ תא הנפמ ינא .הנשה לש ןורחא הליל אוה הלילה

 -סיטרכב יתלבקש תמתוחה בקע "סחוימ , ינאש הביסה ךותמ תאזו תופיפצה תא תיחפהל

 ירשפאה הדובע חוככ םיצאנה י"ע וראשוה רשא םיריעצ דחוימב םיאצמנ תורידב .הדובע

 גג תוילעב ,םיפתרמב םירתתסמ םינטקה םידליהו םירוהה םהיניב ,םהיתוחפשמו לוצנל

 | .םינסחמבו

 ,םוקמב בצמה תא קודבל ידכב יתחפשמ תאצמנ הפיא רקנובל רזוח ינא רקוב תונפל

 םיפיע םישנאה תא אצומ ינא .םישנאה רתי לכלו יתחפשמל םימו לכוא איבהל ידכבו

 הזיא תעדל ילבמ הקותמ הניש םינשי םינטקה םידליה .םירע יצחו םימדרנ יצח דאמ

 .םהל תברוא הלודג הנכס

 בוש הארתנש םהל לחאמו תומימחב הרקיה יתחפשממ דרפנ ינא רקובה תועשב

 ןורא ךרד התיהש וילא הסינכה תא הווסמו בטיה רקנובה תא רגוס ינא .ברעה תועשב

 .שחרתמה תא קודבלו תוארל הצוחה אצויו הסינכ תלד ריתסהש

 יוולב םיברקתמה םינמרגה לש םייארפ תולוק עמוש ינא הנהו דבלב טעומ ןמז רבוע

 תיבהמ תאצל תיבה רייד לכ לע םיווצמ םה !"סוארה, םיקעוצה םינתמיא שושג יבלכ

 יוולב םינמרגה רתי .םיחולשמה רככל דבכ רמשמ תחת ונתוא םיליבומ ןאכמו רצחל

 .םיקדקודמ םישופח תכירעלו תקידבל דימ םישגנו םוקמב םיראשנ םיבלכה

 תוניפ לכמ םידוהי םיאיבמה םיצאנה לש תוקעצ תועמשנ לכל לעמו םויא שער רככב

 םידוהיה םיאבומ קספה ילב .תונקזו םינקז ,ףטו םישנ ,םישנא םיערוכ רככה עצמאב .וטיגה

 לש תומויא תוקעצו תופיחד ,תוכמ ךותו שואיו דחפ ךותמ תוטיבמ םהיניעשכ םינכסמה

 ךותב אצמנה זוכר םוקמל םינכסמה םילבומ ,שיא האמ לש הצובק ףסאתהב .םיחצורה

 םיחצרנ הכילהב םישקתמה םיכנו םינקז ,םילוח םישנא .וטיגל ץוחמ אצמנה רפסיתיב

 םיזכורמ רככה ידצב .םיחולשמה רככב תואמב םיבבותסמה םיצאנה י"ע םוקמב תוירזכאב

 תועש םידמוע ונא ךכ .הדובעל םירשכומכ ,וטיגב ראשהל התע-תעל ודעונש הלא לכ

 ונתאמ קוחר אל .םוקמהמ זוזל תורשפא לכ ילבו םימ ילב טהול םוחב תועש יבג לע

 .םינכסמה םידוהיה הארמל םינוא רסוחמו באכמ ץווכתמ בלה .םיחלושמה םידוהיה םיערוכ

 וכרדב וטיגה תא ןורחאה חולשמ בזוע הנהו םירהצה רחא 3 העש ,איה העשה

 ןיידע יכ ,םיצאנל ררבתמ לבא ,תקסכנ היצקאה .וטיגל ץוחמש ףוסיאה תנחתל הנורחאה

 לש תינטשה םתינכתל םאתהב ,ץזלבל חלשהל ודעונש םידוהיה לש תומכה האלמתה אל

 .הטילפל ןיידע ראשנש הנחמה ךותמ תואמה םתוא רוחבל םיטילחמ םה .םירוראה םיצאנה

 וגישהש םידוהיה לכ .ודיב לקמו ופטסגה יניצקמ ,ןמש ינמרג רככה עצמאב ול דמענ

 ינמרג ותוא ינפל תעכ רובעל םיבייח ,ולצינ רבכש ובשחו םיכרדה לכב תמתוחה תא

 ימ לכו םינקזה םה םינושארה תונברק ."תוימל ימו -- םייחל ימ, ןיע ףרחכ טילחמה
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 םינטק םידלי םיבינגמו רדגב הצרפ םיצרופ שחרתמב םישיגרמה םירוה .ודיב דלי ליבומה

 ןאכ םלוא .רככל םיכומסה תורצחבו םיתבב םירתתסמ םיטלמנה םינטקה .הצרפה ךרד

 הזחמה .םיטלמנה םידליה ירחא דייצב םיליחתמו ,השענב םינמרגה םיחצורה םג ושיגרה

 םינכסמה םינטקה םידליה לע םינמרגה םילפנתמ ארפ תויח ומכ .עזעזמו טויס אלמ

 טלמהל תאזה ךרדב וחילצה רשא םידליה דאמ םיטעמ .רק םדב םוקמב םתוא םיגרוהו

 ןטקה ונבמ דרפהל הצור וניא בא .תורעש רמשמ הזחמ הלגתמ רככה עצמאב .לצנהלו

 .יצאנה י"ע םוקמב םיחצרנ םהינשו

 לכו םידלי םע תוחפשמ ,םידוהיה ינורחא .המויסל תברקתמ היצקאה .ךישחמ ץוחב

 תא ורמג םיצאנה .וטיגה תא םיבזוע ,תומתוחה םע םידוהיה ןיבמ חולשמל ורחבנש הלא

 .ונתיבל ונתוא םיררחשמו תעשפנה םתכאלמ

 לע תדמועו המויסל העיגה בונרט ישודק םהיניבו םישודק םדמ הבוקע ב"שת תנש

 םירוה וריאשהש םיריעצו רעונ ינב םבורב םיראשנה .ג"שת תנש ,השדח הנש ףסה

 תוארל ידכ תוריהמב םיצר ,םיחולשמה רככל םתאיצי ינפל םירקנובבו םיאובחמב תוחפשמו

 טקשה .רקנובה אצמנ וב ונתיבל עיגמו תוריהמב ץר םכותב ינא םגו .םהיריקיל הרק המ

 ותוא אצומו רקנובל עיגמ ינא .םויאה ןוסאה עריא יכ יל רמוא יבל .תוער רשבמ תיבב

 ינא .הפצרה לע םילגלגתמה שדוק ירפסו םישובלמ יקלח ולא יא אצומ ינא קר .םדאמ קיר

 ,יבל ןובאדל לבא ,תיבב םיאצמנ יריקי ,תאז לכב ילוא ,תוארל ,ונתרידל ףרוטמכ ץר

 םיפלאו תואמ ,ינומכו תובבל ערוק יכבב ץרופ ינא .םדאמ הקיר אצומ ינא הרידה תא םג

 לדוגמ םימהדנו םימומה ,םיפרוטמ ומכ םיבבותסמ םלוכ .םהל רקיה תא םויה ודבאש וטיגב

 .באכה

 ,"באב העשת, תריוא תררוש וטיגב הנהו השדחה הנשה סורפבו גחה שדקתה לילב

 ןיידע רקובה קר .תאזל לליפ ימו ללימ ימ .ןוסאה לדוגמ םיברל היכבו לבא רבשו דוש

 םלוא ,םעזה רובע רחאל בוש הארתנ יכ הוקת ךותמ םהמ יתדרפנו יריקי םע יתרביד

 ההותו הלילה לכ ךשמב בבותסמ ינאו רתוי םתוארל אל ילע רזגנ .םימלועל התיה הדירפה

 ראשהלו דַחא םויב ונתוחפשמו ונירוה תא דבאל ונילע רזגנ ,עודמ ?עודמ ,לאושו

 .םימתוימ

 ונלש תסנכה-תיבב תוליפתה ,המחלמה ינפל תונשב הנשה שאר תולילב רכזנ ינא זא

 םידוהי תואלמ ריעה תובוחר ,רובצה לש שפנה תוממורתההו תוגיגחה ,הפ לא הפמ אלמה

 החמשו הרוא תיבב ."הבוט הנש, תכרבב והער תא שיא םיכרבמו תסנכהייתבמ םירזוחה

 ביבסמ החפשמה לכו ןחלושה לע גח ילכאמו םיקלוד םיטומפ ,הרוחצ הפמ הסוכמ ןחלושו

 .ןחלושל

 תונטק תוצובק תופסאתמ םשדיא הפ-יא .הנשה שאר לש ןושאר םוי ,םויה תרחמל

 לע דמוע דימתשכ בטיה םייוסומ םינסחמבו םיאובחמב ,םיפתרמב .גח תליפתל םידוהי לש
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 םיצאנה לש םאוב תנכס ינפב םיללפתמה תא דעומ דועב ריהזהל לכויש ידכ ,רמשמה

 ,םיברקתמה

 לע יכבב םיררממ םיללפתמה לכו "הכיא, לש ןוגינב תרמאנ הנשה שאר תליפת

 הנתנו, תליפתל הנימב תדחוימ תועמשמ .ונתאמ ירזכא ןפואב וחקלנש ונריקי ןדבא

 ימ, הליפתה חסונב םיללפתמ םיררוצה םיצאנה י"ע תוומל םינודינה ונחנאשכ "ףקות

 שממ טקשב תרמאנ הליפתה ."הליקסב ימו הקינחב ימ ,שאב ימו םימב ימ ,תומי ימו היחי

 םיפרשנו םיקנחנ ולאה םיעגרב שממ ילוא ,עדוי ימ .הכוב ונבלו תוריהז ימעטמ שחלב

 .ונל דעונ רמ לרוג הזיא עדוי ימ .ונל היהי המ ונאו םשה שודק לע וניבוהאו ונריקי

 ץזלבב הדמשהה הנחמב דקומה לע םילוע תאזה תעב דציכ- םיאור ונאו ,וניתובשחמב

 .ודרפנ אל םתומבו םהייחבש םירוהטו םישודק ,םידוהי יפלא

 םינורחאה וירבדבו הרקיה ימא תליפתב ,םואתפ רכזנ ינא ,רתויב םישקה םיעגרב ,זאו

 .םייחה לע קבאמב ןתיא דומעלו קזחתהלו ץמאתהל ילע הווצש ירומ יבא לש

 לצנהל ה"ועב הכזא יכ ,ןוחטבו הנומא אלמתמ יבלו םינונחתבו הליפתב הברמ ינא

 .םייקתת הרקיה ימא תליפתו הגירהה איגמ

 1942-1943 תונשב וחצרנש בונרטב יצאנה רטשמה תונברק רכזל הטרדנא

 ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז סָאװ ,ענרָאט ןיא םישזער ןשיצַאנ ןופ תונברק יד רכזל לָאמקנעד

 194271943 ןרָאי ןיא
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 רעגנוא השנמ
 (קרָאי-וינ)

 סשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאוו -- םייבר רענרַאט

 ץיווָארָאה רזעילא 'ר ,יבר רעקפישזדָארג רעד

 ,ענרָאט ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,ץיווֶארָאה רזעילא 'ר יבר רעקסישזדָארג רעד

 .םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,טָאטש ןיא םייבר עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא

 טכַאמעג טָאה ,ןסָאשרעד םיא ןבָאה ןשטייד יד רעדייא "לארשי עמש,, יירשעג ןייז

 .טנגעג עשידיי עצנַאג יד ןרעטיצפיוא

 םהרבא 'ר ןיבר ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא ץיווָארַאה רזעילא 'ר ,יבר רעקסישזדָארג רעד

 ןוא (עיצילַאג-ברעמ) לשימָאדַאר ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,שטנַאלפ ןופ ץיװָארָאה םייח

 .עשייר ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןַא ןעוועג זיא רע .(1881) א"מרת רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רזעילא 'ר

 .קסווַאקוב ןופ ָאריּפש הדוהי-ריאמ 'ר ןיבר ןופ םעדייא

 ןיבר רעװַאדַאװזַאר ןופ ןוז א ןעוועג זיא םייח-םהרבא 'ר יבר רעשטנַאלפ רעד

 ךָאנ טָאה רע .(1850) י"רת רָאי ןיא ןרַאוועג ןריובעג זיא רע .ל"צז ,ץיווָארָאה השמ 'ר

 ןופ ןוז א ןעוועג זיא רעכלעוו ,וועקישזד ןופ רזעילא 'ר ןיבר םעד ןדייז ןייז טנעקעג

 ןדייז ןייז טנַאקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ץיװָארָאה יבציילתפנ 'ר ןיבר רעצישּפָאר

 ,טעגיס ןופ םיובלטייט הדוהי-לאיתוקי 'ר ןיבר רעטעגיס םעד ,דצ סרעטומ רעד ןופ

 .םיא ןופ טדערעג טָאה רע שטָאכ ,"בל בטיי, לעב םעד

 ,רענזליפ ילאלצב 'ר ןופ םעדייא ןַא ןעוועג זיא םייח-םהרבא 'ר יבר רעשטנאלפ רעד

 ןיא טסעק ןסעגעג טָאה רע .רָאי ןציירד וצ טַאהעג הנותח טָאה רע .ריבג ַא דיי א

 .טבעלעג טָאה ל"צז השמ 'ר יבר רעװָאדַאװזָאר רעד ,רעטָאפ ןייז גנַאל יוו ווָאדַאווזָאר

 ןוא (1894) ד"נרת ןויס 'י ןרָאװעג רטפנ זיא ל"צז השמ 'ר יבר רעװָאדַאװזָאר רעד

 ךיז טַאה רע .ןליופ"סערגנַאק ,שטנאלפ ןיא יבר ןוא בר ןרָאװעג זיא םייח-םהרבא 'ר

 ןעמַאזוצ טָאה רע ןוא הרותב לודג ַא ןעוועג זיא רע .לשימָאדַאר ןיא טצעזַאב ךאנרעד

 ,ל"צז רעגנוא דוד-םולש 'ר ןיבר רענבַאשז םעד רעגָאווש ןייז טימ רועיש א טנרעלעג

 .ןיבר רעװָאדַאװזָאר םייב טסעק ןסעגעג טָאה רע תעב

 טָאה רע .ץראה טימ לופ ןוא םימת שיא ןא ןעוועג זיא יבר רעשטנאלפ רעד

 זיא סָאװ -- םשה שודיק ףיוא םייבר -- "םישודק רפס, סרבחמ ןופ טקורדעגרעביא *
 .רעדירבדרעגניזלוש גַאלרַאפ ןיא ,1967 ,קרָאידוינ ןיא ןענישרעד
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 ןעגניז ןיילא רע טגעלפ שיט םייב סטכַאנוצ קיטיירפ ןוא לוק ןקידתוקיתמ א טַאהעג

 .תורימז

 סיורג ןפורסיורא טגעלפ ,"אבה םלוע ןייעמ, טרפב ןוא "תודידי המ,, ןעגניז ןייז

 .םידיסח יד ייב תוררועתה

 ליטש רעד ןיא ןעמורב רע טגעלפ ,הרות ןגָאז ןראפ ,שיט םייב סטכאנוצ קיטיירפ

 ןגָאז וצ ןבױהעגנָא טָאה רע ןעוו ןוא ןרעוו ןדנוצעגנָא טגעלפ םינפ ןייז .לדנוגינ א

 וצ ןעוועג רעווש זיא'ס זַא ױזַא ,רעטרעוו יד ןיא ןקאהרַאפ ךיז רע טגעלפ ,הרות

 ןּפַאכפיוא טנַאקעג טָאה ,רעפעפ םייח 'ר ,רענייז דיסח רעיירטעג א .הרות יד ןייטשרַאפ

 ךַאנרעד הרות יד טָאה רע ןוא ןיבר רעשטנַאלפ ןופ רעטרעוו עבלַאה יד ןוא ןעגנַאלק יד

 .םידיסח יד ראפ טרזחעגרעביא

 ןייז טימ טעטכילפעג יבר רעשטנַאלפ רעד טָאה המחלמיטלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןוא ,ןרַאגנוא ,טשעּפַאדוב ןייק תיביינב

 .ףיוה ןשיבר ןייז טלעטשעגפיוא טרָאד ןוא עשייר

 .(1919) ט"ערת ,ןושח שדוח שאר ברע ןרָאװעג רטפנ זיא יבר רעשטנאלפ רעד

 רעכלעוו ,בר רעוועצעשפ ,דוד 'ר :ןיז יירד טַאהעג טָאה יבר רעשטנאלפ רעד

 ,המלש 'ר ,(םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא רע) עשייר ןיא יבר ךָאנרעד ןעוועג זיא

 רטפנ זיא רע) ןיבר רעצינוועשקַאפ ,לאיחי 'ר ןיבר ןופ םעדייא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ךַאנ טָאה ןוא קסישזדָארג ןיא בר ןעוועג זיא רעכלעוו ,רזעילא 'ר ןוא (גנוי ןרָאוועג

 ןייא .רעטכעט יירד טאהעג טָאה ןוא ענרָאט ןיא טניווועג המחלמ"טלעוו רעטשרע רעד

 יד טימ בייוו ןייז) םיובלטייט שילאוי 'ר יבר רעראמטאס רעד ןעוועג זיא םעדייא

 .(ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז רעדניק

 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,טַאהעג הנותח טָאה רזעילא 'ר יבר רעקסישזדָארג רעד

 .ןיבר רעקסווָאקוב םעד ,רעווש ןייז ייב טסעק ןסעגעג טָאה רע .רָאי ןצכעז

 'ר זיא ,ןרָאװעג רטפנ זיא יבר רעקסווָאקוב רעד ןעוו ,(1909) ט"סרת רָאי ןיא

 .ענרָאט ןבענ ,עיצילאג-ברעמ ןיא לטעטש א ,קסישזדָארג ןיא בר ןרָאװעג רזעילא

 עקווובארג רעד ףיוא טניווועג רזעילא 'ר יבר רעקסישזדָארג רעד טָאה ענרָאט ןיא

 טריפעג רע טָאה טרָאד ןוא טָאטש ןופ רעטנעצ ןופ טייוו לסיב ַא ,(סַאג-ַאקסווָאװל)

 .עווטסיבר

 :ןיז ייווצ ךָאנ טַאהעג רעטכעט יירד ענייז ץוח ַא טָאה יבר רעקסישזדָארג רעד

 זיא רע) סארק ןופ ץיווָארָאה ףסוי 'ר ןופ םעדייא ןא ןעוועג זיא רעכלעוו ,השמ 'ר

 באזייכדרמ 'ר ןופ םעדייא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,דוד 'ר ,(ןרָאװעג רטפנ טייהרעגנוי

 השמ 'ר טימ טאהעג הנותח טָאה ענעה רעטכָאט יד .ווָאבירג ןיא בר ,םַאטשרעבלַאה

 רעווָאדַאװזַאר ןופ ןיציבר יד ןעוועג זיא היח-עטלַא רעטכָאט יד ,עקָארק ןופ םיובלטייט

 ףיוא ןעמוקעגמוא תיב ינב רעייז טימ ןענעז ייז) ץיווֶארַאה עלהשמ 'ר ןיבר ןוא בר
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 רעב-בוד 'ר ברה ןופ יורפ יד ןעוועג זיא עכלעוו ,הקבר רעטכָאט יד ןוא (םשה שודיק

 .עשרַאוװ-שטשָאמַאז ןיא "טרָאוו עשידיי סָאד , ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןאמטשרעפ

+ 

 ףיוא תוריזג ןבעגעגסיורא ייז ןבָאה ,ענרָאט ןייק ןיירַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 .ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ וצ ידכ ,רעטייווצ רעד ןופ רערעווש ענייא ,ןדיי

 עקיטסייג יד ןעגנערבוצמוא טכוזעג ןשטייד יד ןבָאה טייצ רעכעלקערש רענעי ןיא

 וצ רעטכייל ןייז ייז ראפ ןיוש טעוו ךַאנרעד -- םייבר יד -- ןדיי יד ןופ םיגיהנמ

 .ץיוושיוא ןיא ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ענרָאט ןופ ןדיי עלַא ןקיש

 .ןטלַאהַאב וצ ךיז ּווו טכוזעג םייבר יד ןבָאה

 -מעל רעד ףיוא רעקנוב א ןיא ןטלַאהאב ןגעלעג זיא יבר רעקסישזדָארג רעד

 ,יבר רענבאשז רעד ,דניקדרעטסעוושעג ןייז טניווועג טָאה'ס ּוװ ,10 רעמונ סָאג רעגרעב

 .ד"יה ,רעגנוא רזעילא 'ר

 .רעקנוב םעד טקעדטנַא ןבָאה ןוא ףיוה ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןשטייד יד,

 יבר רעקסישזדָארג רעד ןוא רעקנוב םעד ןיא עבמָאבדזַאג א ןפרַאוועגניירַא ןבָאה ייז

 ,קרַאטשרעבע יכדרמ ווירב ַא ןיא רעביא טיג -- "רעקנוב ןופ ןייגסיורַא טזומעג טָאה

 .עיגלעב ,ןפרעווטנַא ןיא טניווו רעכלעוו ,ענרָאט ןופ הטילּפה-תיראש יד ןופ רענייא

 ןיא תועט א רעבָא טכַאמ רע ,הנשה"שאר ןיא ןעשעג סָאד זיא ווירב ןקיזָאד םעד טיול

 .(1943) ג"שת ולסכ 'י ןעוועג זיא סָאד לייוו ,עטַאד רעד

 :ווירב ןקיזָאד םעד ןיא קרַאטשרעבע יכדרמ רעטייוו טביירש סע סָאװ טָא

 ןוא דרַאב ןייז טאהעג טָאה רע .רעקנוב ןופ סיורַא זיא יבר רעקסישזדָארג רעד, |

 ךיז ןזומ ןדיי עלַא זַא ,לעפאב א ןבעגעגסיורַא טַאהעג ןבָאה ןשטייד יד שטָאכ ,תואיּפ

 .תואיפ ןוא דרָאב יד ןרעשּפָא

 ןבָאה ןוא טנַאװ רעד וצ טלעטשעגוצ ןיבר רעקסישזדָארג םעד ןבָאה ןשטייד יד,

 ,שטנווו ַא סעפע טָאה רע ביוא ,ןסָאשרעד רע טרעוו טונימ ןעצ ןיא זַא טגָאזעג םיא

 .ןגָאז סע רע לָאז

 סָאװ ,לטַאלַאכ סָאד ןעגנערב םיא לָאז ןעמ ,ןטעבעג טָאה יבר רעקסישזדָארג רעד,

 -ָארג רעד .תילט ןייז ןוא ןיבר רעשטנַאלפ םעד ,רעטַאפ ןייז ןופ השוריב טָאה רע

 טָאה רע ןעוו ןוא תילט םעד ןוא לטַאלַאכ סרעטַאפ ןייז ןָאטעגנָא טָאה יבר רעקסישזד

 ןַאטעג יירשעג ַא רע טָאה ,ןרעװלָאװער יד טימ םיא ףיוא ןליצ ןשטייד יד זַא ןעזרעד

 עלַא ןיא ןוא רעזייה עקימורַא עלַא ןיא טכליהעגּפָא טָאה'ס סָאװ ,"לארשי עמש,

 .ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז ןדיי ּווו ,סרעקנוב
 יד ףיוא ,ןבוטש יד ןיא ,ןדיי 3.500 ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה גָאט םעד ןיא,

 .ןגיטש יד ףיוא ןוא ףייה
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 םעד ןעמונעג דיסח ןייא טָאה ,םייחה-תיב ןפיוא םיתמ יד ןריפרעביא םייב,

 .לארשי רבק וצ טכַארבעג םיא טָאה ןוא ןיבר רעקסישזדָארג םעד ,שודק ןופ ףוג ןקילייה

 יבר רעקסישודַארג רעד זיא "לארשי עמש, יירשעג ןקידתובהלתה ןטימ טָא,

 ."ד"יה ,םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא

 ץיװָארָאה לרעטלַא 'ר ,יבר רעװָאקישזד רעד
 םשהח שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא

 יבר רעטצעל רעד ןעוועג זיא ווָאקישזד ןופ ץיװָארָאה לרעטלא 'ר יבר רעד

 .עיטסַאניד רעצישפַאר-רעווַאקישזד רעד ןופ

 ,ענרַאט ןיא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ יבר רעווַאקישזד רעד טָאה טניווועג

 -שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא .יבר רעװַאקישזד רעד רעטייוו םיא ןעמ טָאה ןפורעג רעבָא

 .עקַארק ןיא ןשטייד יד ךרוד יבר רעווָאקישזד רעד זיא םשה

 -ברעמ ןיא לטעטש א ןעוועג זיא (ווָאקישזד ןפורעג ךיוא ,געשזבָאנרַאט) ווָאקישזד

 רעטכער רעד ףיוא ,ןליופ-סערגנָאק ןופ ץענערג רעד ייב ןגעלעג זיא סָאװ ,עיצילַאג

 .לסייוו טייז

 .טלַא רָאי טרעדנוה ףניפ א רעביא ןעוועג זיא ווֶאקישזד ןיא בושי רעשידיי רעד

 רעצישפַאר רעד יוו םעד ךָאנ .טלעוו רעשידיסח רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא ווָאקישזד

 ןייז זיא ,(1827--ז"פקת ,רייא א"י) ןרָאװעג רטפנ זיא ץיװָארָאה שרעה ילתפנ 'ר יבר

 רעד ןרַאוועג ווָאקישזד זיא ןָא טלָאמעד ןופ .ווָאקישזד ןיא יבר ןרָאװעג לרזעילא 'ר ןוז

 זיא סע זיב ,םייבר ןעוועג טרָאד ןענעז תורוד ריפ ןוא תודיסח רעצישפָאר ןופ ךשמה

 םעד טקַאהעגרעביא טָאה ןוא רעדרעמ עשטייד יד ןופ קַאה עקידתוירזכַא יד ןעמוקעג

 -רעטנוא זיא עיטסַאניד עשיבר רעווָאקישזד יד ןוא -- םיוב רעװָאקישזד-רעצישפָאר

 .ןעגנַאגעג

 םלוע ןסיורג ןייק ןבָאה טלָאװעג טשינרָאג טָאה רעוװָאקישזד לרזעילא 'ר יבר רעד

 לָאז ןעמ זַא ,ןזָאלרעד טשינ טָאה רע ןוא םידיסח יד ןעוועג קחרמ טָאה רע .םידיסח

 .תפומ א ןלייצרעד םיא ןופ

 לבקל ינכזו, :טשטייטעג הרות א ןיא ,לרזעילא 'ר יבר רעד טָאה לָאמ ןייא

 ,םידיסח קינייוו ןבָאה וצ ןעמ טניימ ,תונווע תועימ -- "תונווע טועימ ךותמ ...תותבש

 קינייוו טַאה ןעמ זַא -- דניז טימ לופ ןענעז ייז זַא ,ןייא ךָאד ךיז ןדער םידיסח יד לייוו

 ...תונווע קינייוו ןעמ טָאה ,םידיסח

 זבעגעגסיורַא ןלָאז תורות ענייז זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה לרזעילא 'ר יבר רעד
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 ךרדב םעט ַא ןבעגעג טָאה לרזעילא 'ר יבר רעװָאקישזד רעד .'רפס ַא ןיא ןרעוו

 : הצלה

 הדועס רעד ייב סטכַאניוצ-קיטיירפ ןסענָא טוג ךיז לָאז דיי א זַא ,טשינ ליוו ךיא,

 רפס ןיימ ףָאלש ןראפ ןעמענ רע טעוו ךָאנרעד ,דיסח א זיא רע זַא ,ךיז ןדערנייא ןוא

 ןייא ןיא ןדיי ַאזַא טימ ןפָאלש טשינ ליוו ךיא .ןקוקוצניירַא םיא ןיא ,ןיירַא טעב ןיא

 ..."טעב

 טַאה רע ןוא םיתפומ ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה לרזעילא 'ר יבר רעד שטָאכ ןוא

 -עגרעטנוא זיא ,ןילבול ןופ "הזוח, רעד ןרָאװעג רטפנ זיא סע טניז ןופ זא ,טגָאזעג

 םיא ןופ םידיסח רעבַא ןבָאה .שדוקה-חור ןבָאה ןוא םיתפומ ןזייוואב סָאד ןעגנַאג

 .שדוקה-חור ןימ א זיא סָאוו ,השעמ א טלייצרעד

 הלוע טָאה רע ןעוו ,הנשהי-שאר זַא ,גהנמ א טַאהעג טָאה לרזעילא 'ר יבר רעד

 טגעלפ ןיילא רע .רודה-יקידצ עלַא "ךרבש ימ, ַא טכַאמעג רע טָאה ,הרות רעד וצ ןעוועג

 טָאה רע ןוא םייבר יד ןופ המישר יד ריפַאּפ א ףיוא ןביירשפיוא הנשה-שאר ברע

 טגעלפ שמש רעד .המישר רעד ןיא ןטשרע םעד ןיבר רענישזיר םעד טלעטשעג דימת

 .הילע יד טאהעג טָאה יבר רעווָאקישזד רעד תעב ןפורסיוא ןעמענ יד

 בייהנָא ןיא ןלעטש ןסייהעג יבר רעװָאקישזד רעד טָאה (1851) א"ירת רָאי ןיא

 טלעטשעג טשינ ןוא "םירמ ןב םייח 'ר,, ,ןיבר רעזנַאס ןופ ןעמָאנ םעד המישר רעד ןופ

 רענישזיר ןופ ןעמַאנ םעד ,"הנח ןב לארשי 'ר ןעמָאנ םעד המישר רעד ןופ בײהנָא ןיא

 .ןיבר

 םעד "ךרבש ימ, ןייק ןכַאמ ןסייהעג טשינ רע טָאה הילע רעד ייב הנשהישאר ןוא

 ,רָאי ןבלעז םעד ןיא ןוא םעט םעד ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה םידיסח .ןיבר רענישזיר

 .ןרָאװעג רטפנ יבר רענישזיר רעד זיא ,ןושח 'ג

 רעד זַא ,שדוקה-חורב ןעזעג טָאה רזעילא 'ר יבר רעד זַא ,טגָאזעג םידיסח ןבָאה

 ...ןייז ותנש איצומ טשינ טעוו יבר רענישזיר

 ראי ןיא טָאה רע ןעוו ,לרזעילא 'ר ןיבר ןופ השעמ יד ךיוא טָאה טמשעג

 .ןעמוק טשינ רָאי ןקיזָאד םעניא טעוו חישמ זַא ,הכוס רעד ןיא ןריווושעג (1860) ך"רת

 חישמ זַא ,ןדיי ייב הנומא יד טיירפשרַאפ טאהעג רָאי םענעי ןיא ךיז טָאה סע

 יבר רעד טָאה .רהוז ןיא זמר ןענופעג ףיורעד טָאה ןעמ .ר"תכ רָאי ןיא ןעמוק טעוו

 :טגָאזעג תובהלתה סיורג טימ ,הרות ַא ןיא שיט םייב טכַאנ ייב תוכוס לרזעילא 'ר

 -- 'ןתיול לש ורוע תכוסב בשיל ונכזי אוה ןמחרה, :ךיד ןטעב רימ ,םלוע לש ונובר,

 רעד ךָאנ טשרע .ןקורדּפָא תורות ענייז טזָאלעג טשינ טָאה יבר רעצישפַאר רעד ךיוא 1

 ,םַאטשרעבלַאה םייח 'ר ןואג רעד ,יבר רעזנַאס רעד ,דימלת ןייז טָאה ןיבר רעצישּפָאר ןופ הריטפ

 .ןיבר רעצישפָאר ןופ "שדוק ערז, רפס סָאד ןקורד לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג ריתמ
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 ןופ הכוס רעד ןיא ןציז וצ ןייז הכזמ זדנוא טסלָאז ,רעפַאשַאב רעקידמערַאברעד ,וד

 "!ןעמוק טשינ רָאי-ייה טעוו חישמ זַא ,ךיא רעווש ךָאד ןוא ,ןתיול ןופ טיוה רעד

 טַאה רע סָאװ רַאפ ,ןוז ןייז ןעוועג ריבסמ תוכוס ךָאנ טָאה לרזעילא 'ר יבר רעד

 :ןעמוק טשינ רָאי םענעי ןיא טעוו חישמ זַא ,ןריווושעג

 ךיז טָאה ,ןעמוק רָאי-ייה טעוו חישמ זַא ,הנומא יד זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא,

 ךיז טעוו ,טשינ רע טמוק ,םולשויסח ,רעמָאט זַא ,ןומה ןשיווצ טיירפשרַאפ קרַאטש ױזַא

 ,טשינ רע טמוק .ןעמוק טשינ טעוו חישמ זַא ,ןריווושעג ךיא בָאה .הריפכ יד ןקרַאטש

 רע לָאז ,ונ ,רָאידייה ןעמוק אי עקַאט רע טעוו ;העובש ןיימ ןופ ןסיוו ךָאד ןעמ טעוו

 .."רענגיל ַא ןביילב יײדָאב לָאז ךיא ןוא ןעמוק

 -רעביא טָאה רע .(1861) א"כרת ןושח 'ג ןרָאװעג רטפנ זיא לרזעילא 'ר יבר רעד

 ןבָאה סָאװ ,סעיטסַאניד ענעגייא טעדנירגעג ןבָאה ייז ןופ ייווצ סָאװ ,ןיז ריפ טזָאלעג

 ,רוכב רעד ,ל"צז לריאמ 'ר יבר רעד :ןעוועג ןענעז ייז .םידיסח רעטנזיוט טַאהעג

 השמ 'ר יבר רעד ,ןוז רעטייווצ ןייז ןוא ווָאקישזד ןיא יבר ןרָאװעג זיא רעכלעוו

 .5 (1894) ד"נרת ןויס 'י ןרָאוועג רטפנ ,ווָאדַאװזָאר ןופ ל"צז ץיווָארָאה

 .ןדייז ןוא רעטָאפ ןייז ןופ ךרד ןיא ןעגנַאגעג זיא רעװָאקישזד לריאמ 'ר יבר רעד

 זיא "םעונ ירמא, רפס-ת"וש ןייז .תונואג ןוא תוקדצ טקינייארַאפ ךיז ןיא טָאה רע

 .'טלעוו רעשידמול רעד ןיא טנַאקַאב

 תורות יד .הרות ףיוא "םעונ ירמא, רפס סָאד סױרַא ךיוא זיא לריאמ 'ר ןיבר ןופ

 ."םלוע תנוהכ תירב, ןופ ךרד ןטיול ,תואירטמיג טימ לופ ןענעז

 רע טָאה ,םירוביח ענייז ןקורד טזָאלעג ַאי טָאה לריאמ 'ר יבר רעד סָאװ טימרעד

 ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןדייז ןוא רעטָאפ ןייז ןופ גהנמ םעד ןופ טכייוועגפַא

 .ןקורד טשינ םישודיח ערעייז לָאז

 רע טָאה טכַאנייב הכונח ןדעי זא ,גהנמ א טַאהעג טָאה "םעונ ירמא, לעב רעד

 -- ןרָאװעג רטפנ זיא רע ןעוו ,רָאי םעד ןיא ןוא לדיירד ןיא רעדניק ענייז טימ טליפשעג

 ןיא רעדניק יד טימ טליפשעג ךיוא לריאמ 'ר יבר רעד טָאה -- םידיסח יד ןלייצרעד

 יירד ,"ןונ, תוא ןפיוא ןלַאפעג רדסכ לדיירד סָאד זיא ןליפש םעד תעשב רעבָא ,לדיירד

 ןלַאפעג סע זיא לָאמ יירד עלַא ןוא לדיירד סָאד טיירדעג לריאמ 'ר יבר רעד טָאה לָאמ

 וצ טרעהעגפיוא ךיילג רעקידתובצע ןַא "םעונ ירמא, לעב רעד טָאה ."ןונ, תוא ןפיוא

 ןופ לארשי 'ר ןוא ץיבמעד ןופ ןבואר 'ר יבר רעד ןעוועג ןענעז ןיז ייווצ ערעדנַא יד 2

 .ווָאנַארַאב

 לריאמ 'ר ןיבר ןופ לקינייא ןַא ,ל"צז דוד םולש 'ר יבר ,רענבַאשז רעד ,רעטַאפ ןיימ 3

 ןופ קלח ןטשרע ןפיוא תוהגה ןבעגעגסיורַא טָאה ,ווֶאדַאווזָאר ןופ השמ 'ר ןיבר ןופ םעדייא ןוא

 רעװַאלָאקַאס רעד ,רעטעפ ןיימ ןוא רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע ןופ רעטלע ןיא "םעונ ירמא, ת"וש

 .תוהגה ענייז טימ "םעונ ירמא, קלח ןטייווצ םעד ןבעגעגסיורַא טָאה ,ל"צז הדוהי 'ר ,יבר
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 ח"לרת זומת 'ה ,רָאי ןבלעז םעד ןיא .הביס יד טסּוװעג טשינ ןבָאה םידיסח יד .ןליפש

 טלָאזעג טָאה "ןונ, יד) דַאבסלרַאק ןיא ןרָאװעג רטפנ לריאמ 'ר יבר רעד זיא (1878)

 .("רטפנ, ףיוא זמר ַא ןייז

 ןוא ווַאקישזד ןייק דַאבסלרַאק ןופ ןרָאװעג טכַארבעג זיא "םעונ ירמא, לעב רעד

 ,לרזעילא 'ר ןיבר םעד -- רעטָאפ ןייז ןופ להוא ןיא ןרָאװעג רבקנ זיא רע

+ 

 אלממ רעד ןרָאװעג על'שוהי 'ר ,ןוז ןייז זיא "םעונ ירמא, ןופ הריטפ רעד ךָאנ

 .ומוקמ

 ןוא תונואג ןייז טימ טלעוו רעד ןיא םסרופמ ןעוועג זיא על'עשוהי 'ר יבר רעד

 טַאה רע ."העושי תרטע, רפס ןייז ןופ ןעמַאנ ןטימ טנַאקַאב ךיוא זיא רע .תופירח

 .םירפס ערעדנַא ןוא "הכלה קמע, רפס סָאד ןעוועג רבחמ ךיוא

 רעשיכיירטסע רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טשינ טָאה "העושי תרטע, לעב רעד

 ,ןרַאגנוא ןופ :רעקלעפ ענעדישראפ ןופ טעוועקוטשעגפיונוצ ןעוועג זיא סָאוו ,הכולמ

 עשירַאגנוא-שיכיירטסע יד טָאה רע .רעקלעפ ערעדנַא ןוא ןקַאינסָאב ,ןקַאילָאּפ ,ןכעשט

 .עלעקעז-ןיליפת סרעצישפַאר לוונייז 'ר וצ ןכילגראפ הכולמ

 .ףיוה סניבר רעצישפָאר ןיא רעגָאז-טרָאװ רעד ןעוועג זיא רעצישפַאר לוונייז 'ר

 .עלעקעזדןיליפת-ןוא-תילט ןייז ןריולרַאפ לוונייז 'ר טָאה לֶאמנייא

  -ךסב ? טגרַאזרַאפ ױזַא וטסיב סָאװ ,לוונייז, :יבר רעצישפָאר רעד םיא וצ טכַאמ

 ,תילט רעד םירָאװ ,עלעקעז-ןיליפת סָאד זיולב יוו ןריולרַאפ טשינ רעמ וטסָאה לכה

 ןענעז ,רעדיוו ,ןיליפת יד ,* רעשיקרעט ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןייז הדומ ןיילַא ךָאד טסעוו

 ןייד ;ןיליפת ס'מת וניבר ,רָאּפ עטייווצ יד ןוא ןיליפת סי"שר -- רַאּפ ןייא ,ךָאד

 .."עלעקעז-ןיליפת סָאד ןעוועג זיא סנגייא

 רעד טָאה -- הכולמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד טימ ךיוא זיא עבלעז סָאד

 ןביילברַאפ טשינ רעמ טעוו הכולמ רעצנַאג רעד ןופ -- טזָאלעגסױא בר רעװָאקישזד

 .ץניווארפ רעשיכיירטסע רעניילק רעד טימ ןעיוו -- ?עלעקעזיןיליפת , סָאד יוו

 רעווַאקישזד רעד ןעזעגסיורַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טָאה ױזַא טָא

 ןוא לזײה-ןטרַאק א יוו ןלַאפעצ ךיז טעוו עירעּפמיא עשירַאגנוא-שיכיירטסע יד זַא ,יבר

 ץניווארפ רעד טימ ןעיוו יוו ןביילבראפ טשינ רעמ טעװ הכולמ רעסיורג רעד ןופ
 .ךיירטסע

 עשיקרעט, ןפורעג ייז טָאה ןעמ ןוא ייקרעט ןיא טכַאמעג ,םיתילט ןגָארטעג ןבָאה םידיסח .4

 ."םיתילט
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 ןרַאוועג רטפנ זיא "העושי תרטע;, לעב רעד ,עלעשוהי 'ר יבר רעווָאקישזד רעד

 .יבר ןרַאוועג ,לרעטלַא 'ר ,ןוז ןייז זיא הריטפ ןייז ךָאנ ןוא (1912) ב"ערת תבט א"י

+ 

 ןעוועג זיא רע .(1879) ט"לרת רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לרעטלַא 'ר יבר רעד

 רבוג רע טָאה טייצ רעד טימ רעבָא ,ןטייקנארק ךס ַא טימ ,רעכַאווש א ןוא דיחי"ןב א

 .ןתאלוח עלַא ןעוועג

 ןופ רעטכָאט רעד טימ טאהעג הנותח גנוי טָאה לרעטלַא 'ר יבר רעווַאקישוד רעד

 ראפ ט'משעג טָאה סָאװ ,ץינשזיוו ןופ רעגַאה עשט'לארשי 'ר יבר רעד ,רעטעפ ןייז

 .לארשי בהוא ןַא

 ןעמוקעגקירוצ רע זיא ךָאנרעד ןוא ץינשזיוו ןיא טסעק ןסעגעג טָאה לרעטלַא 'ר

 ,"בר רעגנוי, סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןוא ווָאקישזד ןייק

 לייוו ,םידיסח יד ייב טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא רעװָאקישזד לרעטלַא 'ר יבר רעד

 ןטיול ,שיט םעד טריפעג סטכַאנוצ-קיטיירפ טָאה רע .בוט גזמ ַא ןעוועג עבטב זיא רע

 ןייק ןעוועג טשינ זיא ןיילַא רע םגה ןוא גָאטרַאפ זיב ,ךרד רעצישפָאר-רעװָאקישזד

 ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,עילעפאק עשידיסח א ןעוועג דימת רעבָא זיא ,ןגנמ-לעב רעסיורג

 .םינוגינ עשידיסח רעווַאקישזד-רעצישפַאר

 ,ענרַאט ןיא טניווועג יבר רעווַאקישזד רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה ןרָאפוצ ןעמוק ןגעלפ הנשהישאר א ףיוא .ץַאלּפיץלָאה ןפיוא

 ,ןַאדנַאל ןוא ןפרעווטנַא ןופ םיריבג עשידיסח ןוא עיצילַאג ןופ םידיסח

 יבר רעווָאקישזד רעד זיא ,עיצילַאג ןייק ןיירא ןענעז סעדרָאה עשטייד יד ןעוו

 .ןטלַאהאבסיוא ןענעק ךיז רע טעוו טרָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רע .עקָארק ןייק ןפָאלטנַא

 רעד .טפאכעג םיא ןבָאה םיחצור עשטייד יד זיב ,ָאטעג ןיא ןעוועג טרָאד זיא רע

 ג"שת רדא 'ה ,ןשטייד יד ךרוד םשהישודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא יבר רעווָאקישוד

 .רעטכַאט סניבר רעצינשזיוו םעד ,ןיציבר ןייז טימ ןעמַאזוצ ,(1943)

 ןעוועג זיא ,ווָאקישזד ןיא בר ןעוועג זיא רעכלעוו ,עלעדנעמ 'ר ,ןוז ןייז ךיוא

 -רעביא ךאנרעד זיא רע .עקַארק ןבענ ,ווָאשַאלּפ ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טייצ ַא

 ןעגנוקינייפ עקידרדסכ יד ןופ ןוא ןעזיוהטַאמ ןייק .רעגַאל ןטייווצ א ןיא ןרָאוועג טריפעג

 רטפנ טיונ ןוא רעגנוה ןופ טרָאד זיא רע ןוא ןרָאװעג טכַאוושעגפַא רעייז רע זיא

 .(1944) ד"שת הרות-חמש ןיא ןרָאװעג

 ןוא גיצנַאד ןייק טריפעגקעווא ןשטייד יד ןבָאה ,ןיציבר עגנוי יד ,בייוו ןייז

 ןעקנורטרעד יז ןשטייד יד ןבָאה ןעיורפ עשידיי רעטרעדנוה ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 עלעקעי 'ר ןוא לריאמ 'ר ,ןיז ייווצ ערעדנַא סניבר רעווַאקישזד םעד ךיוא .ךייט א ןיא

 .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז
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 עלהרובד ,רעטכַאט סניבר רעװָאקישזד םעד ,סנ א ךרוד יוו ,ךיז ןבָאה טעוועטַארעג

 רעכלעוו ,עלהדוהי 'ר ,ןוז א סניבר רעווַאקישזד םעד ןוא  ןונרַא-שטיװָאמַארבַא

 ,עיטסַאניד עשיבר רעװָאקישזד יד ןייז ךישממ טנעקעג טלָאװ רע .םילשורי ןיא טניווו

 .יבר ןייק ןייז טשינ רעבָא ליוו רע

 רעגנוא רזעלא 'ר ,יבר רענבַאשז רעד
 םשה"שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא

 דוד-םולש 'ר ןיבר ןופ ןוז א ןעוועג זיא ,רעגנוא רזעלא 'ר יבר רענבַאשז רעד

 .ל"צז רעגנוא

 ,ל"צז רעגנוא דודייכדרמ 'ר ןיבר ןופ ךיז טיצ עיטסַאניד עשיבר רענבַאשז יד

 -בקעי 'ר ןיבר ןופ דימלת א ןעוועג זיא רעכלעוו ,(עיצילאג-ברעמ) עווָארבמָאד ןופ

 .ןילבול ןופ "הזוח, רעד ןפורעג ,ץיװָארָאה קחצי

 תודיסח ןופ רעדנירגַאב יד טימ טגייווצרַאפ ןעוועג זיא עזג עשיבר רענבַאשז יד

 'ר ןיבר ןופ רעמַאטשּפָא ןַא ןעוועג זיא יבר רענבַאשז רעד .עיצילַאג ןוא ןליופ ןיא

 רעצישפַָאר ןופ ,דיגמ רעצינעשזַאק םעד -- לארשי 'ר ןיבר ןופ ,קסנעשזיל ןופ ךלמילא

 ןעוועג זיא ל"צז קחצי-בקעי 'ר יבר רענבַאשז רעד ןוא ץיווָארָאה יבצ ילתפנ 'ר ןיבר

 רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווַאקישזד ןופ ץיװָארָאה לריאמ 'ר ןיבר ןופ םעדייא ןַא

 .לארשי ילודג יד ןופ

 "םעונ ירמא, םירפס יד ןעוועג רבחמ טָאה ל"צז לריאמ 'ר יבר רעווַאקישוד רעד

 .תובושתו תולאש ןוא הרות ףיוא

 המחלמיטלעװ רעטשרע רעד רַאּפ טָאה ל"צז דודיםולש 'ר יבר רענבַאשז רעד |

 רזעלא 'ר יבר רענבאשו רעד ,ןוז ןייז טניווועג ךיוא טָאה טרָאד .ענרָאט ןיא טניווועג

 .םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעגנוא

+ 

 ןרידיווקיל וצ ןביוהעגנַא ייז ןבָאה ,ענרָאט טשרעהַאב ןבָאה ןשטייד יד רָאנ יוו

 ,עװַארבמָאד ןופ ןדיי יד טקישעגסױרַא ןבָאה ייז .ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי יד

 ןשטייד יד ןבָאה ןדיי לָאצ עסיורג א ,ךעלטעטש ערעדנַא ןוא לגירב ,ענבַאשז ,ןישטוטס

 ןשטייד יד סָאװ ,אטעג םעניא טפוטשעגניירַא ערעדנַא יד ןוא טֹרָא ןפיוא טעגרהרעד

 .ענרַאט ןיא ןפאשעג ןבָאה

| 

 ךעלריפסיוא ןבירשַאב ,קרָאי-וינ ,"גָאט, גנוטייצ רעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא טָאה יז 5

 .דניק ריא טימ טעװעטַארעג ךיז טָאה יז ױזַא יוו
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 .אפוג ענרָאט ןיא סעיצקַא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה דלַאב ןוא

 ,שטופ ןופ גָאט-קנעדנָא רעייז דובכל ,ןשטייד יד ןבָאה 1929 רעבמעטּפעס ןט9 םעד

 עלַא ןענערברַאפ טימ ,בוט"םוי ןצרַאווש רעייז טרעייפעג ,טריפעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ

 .ענרָאט ןיא ןזיולק ןוא םישרדמ"יתב ,ןלוש

 טיובעג זיא סָאװ ,"לוש עטלַא, יד גָאט ןקיזָאד םעד ןיא טנערברַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 סעקנעמ הרובד ,לפמעט םעד ,לוש רעד ןבענ שרדמהיתיב םעד ,51581 רָאי ןיא ןרָאוועג

 עשידיסח ענעדישראפ יד ,"זיולק עסיורג, יד ,סַאג-עניסורטס רעד ףיוא לוש יד ,לוש

 ןוא עקווָאבַארג רעד ףיוא ?לוש-רעגערט , יד ,סַאג-ַאקסווָאװל רעד ףיוא לוש יד ,ןזיולק

 ןוא רעטנזיוט ןוא תורות-ירפס יד טימ ןעמַאזוצ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןלוש עלַא

 .םירפס רעטנזיוט

 ערעייז ןזָאלרַאפ ןזומ ןדיי יד זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 -לוק א ןבעגעגסיורא ענרָאט ןיא טַאניבַאר רעד טָאה ,ָאטעג ןיא ןיירַא ןוא ןעגנוניווו

 ןבעג רע לָאז ,ןטסאפ טשינ ןָאק רענייא ביוא ןוא ןטסַאפ לָאז דיי רעדעי זַא ,ארוק

 .ןדיי עמערָא יד ןציטש וצ טלעגיזיילסיוא

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןופ טקַא רעקידתוירזכַא ,רעקידארומ רעטשרע רעד

 ןוא ןדיי טנזיוט ןעצ א ןעמענסיורַא סָאד ןעוועג זיא ,טָאטש ןיא ןדיי עלַא ןרעטיצפיוא

 ןענעז ךָאנרעד ןוא ןעינק טפרַאדעג עלַא ןבָאה ייז .ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןלעטשסיוא ייז

 ,רעדרעמ רעשטייד רעד .ןקַאטשניר יד ןיא ןענורעג טָאה טולב .ןרָאװעג ןסָאשרעד ייז

 ןלָאז ייז ,רעדניק ייווצ ענייז ןעמונעגסיורַא טָאה ,הטיחש"ןסַאמ רעד ןופ רעריפנָא רעד

 ..ןדיי טסיש ןעמ ױזַא יוו ,ןעז

 רעד טָאה ,ענעסַאשרעד ןגעלעג ןענעז םישודק טנזיוט ןעצ יד ןעוו ,טכַאנרַאפ ןוא

 טָאה רע .ךעטנַאה ןייר א ןוא רעסַאװ-פקעב א ןבעג ןסייהעג ךיז רידנַאמָאק רעשטייד

 וצ ןרָאפעגקעװַא רעדניק יד טימ זיא ןוא "טולב-ןעדוי, ןופ טנעה יד ןשַאװעגּפָא ךיז

 ...טרעצנָאק א

 ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ּווו טרָא ןַא טכוזעג םייבר יד ןבָאה טייצ רעכעלקערש רענעי ןיא

 עטסיל רעד ףיוא עטשרע יד ךיז ןעניפעג ןעמענ ערעייז זַא ,טסּוװעג ןבָאה םייבר יד

 ןבָאה ןוא ןיבר רענבַאשז םוצ ןיירַא ןענעז םידיסח .ןעגנערבוצמוא ייז ָאּפַאטשעג יד ןופ

 זיא'ס וו ,ענבַאשז ןייק ןרָאפנײרַא לָאז רע ,ענרָאט ןופ קעווא לָאז רע ,ןטעבעג םיא

 זַא ,ןרָאװעג טגרַאזאב ךיוא זיא סע .רעקנוב רערעכיז ַא ןרָאוועג טיירגעגוצ םיא רַאּכ

 דאב םעד זיולב ןייטש ןפָארטעג ךיא בָאה ,1960 רָאי ןיא ענרָאט ןיא ךוזאב ןיימ תעב 6

 ,טנעמונָאמ א סלַא ,ןזייא םענעטכָאלפעג ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,"לוש רעטלַא, רעד ןופ רעמעל

 .טלעטשעגפיוא טָאה ענרָאט ןיא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד סָאוו ,לדנטרעג א טימ טלגנירעגמורא
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 רעד רעבַא ..םעזה רובעי דע ןבעל ןענַאק טרָאד ןלָאז החפשמ רעצנַאג ןייז טימ רע

 .ענרָאט ןיא ןדיי הדע יד ןזָאלרַאפ טלָאװעג טשינ טָאה יבר רעֶנבַאשז

 ןבעגעגסיורַא ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי ףיוא תוריזג עיינ סױרַא ןענעז גָאט ןדעי ןוא

 ,ןריפָארטַא וצ ייז ןוא ןקירעדינרעד וצ ייז ידכ ץלַא ,ןדיי יד ףיוא ןלעפאב עיינ רדסכ

 .ןיירַא ןרעגַאל-ןטיוט יד ןיא ןקיש וצ ייז ןייז רעטכייל ךָאנרעד לָאז סע

 זַא ,לָאמ טייווצ א ,רעדנעב-םערַא ןגָארט ןזומ ןדיי זַא ,לעפַאב א סױרַא זיא יוזא

 .תואיפ ןוא דרָאב ןרעשּפָא ךיז ןזומ ןדיי

 .תואיפ ןוא דרָאב א טַאהעג ךָאנ רזעלא 'ר יבר רענבַאשז רעד טָאה טלָאמעד זיב

 זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ ,םינּפ סָאד ןדנוברַאפ ןעגנַאגעג סאג רעד ןיא לָאמטּפָא זיא רע

 ןעמ זַא ,ןשטייד יד ןופ לעפַאב רעד סױרַא זיא סע ןעוו רעבָא .קיטייוװיןָאצ טָאה רע

 ןטעבעג םיא ןוא ןיבר םוצ ןיירַא םידיסח ןענעז ,תואיפ ןוא דרָאב יד ןרעשּפָא ךיז זומ

 .תואיפ ןוא דרַאב יד ןרעשּפַא ןזָאל ךיוא ךיז לָאז ןוא ןבעל ןייז ףיוא ןייז סח לָאז רע

 בקעידןועמש 'ר דיסח ןעיירטעג א ענרָאט ןיא טַאהעג טָאה יבר רענבַאשז רעד

 ןוא דרַאב יד ןרעשּפָא םיא לָאז רע ןענועמש-בקעי 'ר ןטעבעג יבר רעד טָאה ,ןַאמדירפ

 ..ןָאט טנָאקעג טשינ סָאד טָאה דיסח רעד רעבָא ,תואיפ

 םיא לָאז רע זַא ,ןרַאהנייא עשטיא 'ר יאבג ןייז ןטעבעג יבר רענבַאשז רעד טָאה

 ...תֹואיּפ ןוא דרָאב יד ןרעשּפָא

 -םולש 'ר ןיבר רענבאשז ןקידרעירפ םייב יאבג ןעוועג זיא עשטיא 'ר יאבג רעד

 זיא ףסוי 'ר רעטַאפ ןייז ןוא ווָאדַאװזָאר ןופ טמַאטשעג טָאה רע .ל"צז רעגנוא דוד

 .ל"צז ץיװַארָאה השמ 'ר ןיבר רעװָאדַאװזָאר ןטלַא םייב םיאבג יד ןופ רענייא ןעוועג

 ייב טסעק ןסעגעג טָאה ל"צז דוד-םולש 'ר ,םעדייא סניבר רעוװָאדַאװזָאר רעד ןעוו

 לָאז רע ,עשטיא ,לרוחב עגנוי סָאד ןטעבעג יבר רעווָאדַאווזָאר רעד טָאה ,רעווש ןייז

 .שמשמ סמעדייא ןייז ןייז

 טַאהעג ןיוש יבר רענבַאשז רעד טַאה ,ווָאדַאװזָאר ןיא טסעק ןסע ןקידנערַאּפ ןכָאנ

 רענבַאשז רעד ךיז טַאה ,'לרעפ רעטכַאט יד ןוא רזעלא 'ר רוכב םעד ,רעדניק ייווצ

 ןייז ןופ טרַא ןפיוא יבר ןוא בר ןרָאװעג טרָאד ןוא ענבַאשז ןייק ןגיוצעגרעבירא יבר

 יבר רעװָאדַאװזָאר רעד ,רענייז רעווש רעד ןוא .ל"צז רעגנוא קחצי-בקעי 'ר רעטַאפ

 .יאבג א רַאפ עשטיא 'ר שמשמ םעד ןבעגעגטימ םיא טָאה

 שדוקב שמשמ רעד ןרָאװעג זיא ןוא ענבַאשז ןיא טַאהעג הנותח טַאה עשטיא 'ר

 .ןיבר רענבַאשז םייב יאבג-טפיוה רעד ןעוועג ןרָאי עלַא זיא רע .ףיוה רענבַאשז םעניא

 ןופ ָאריּפש עשטלארשי 'ר ןיבר רעװעשזָאלב ןקיטנייה ןופ ןיציבר יד ןעוועג זיא יז 41
 'ז ,ץעשזלעב ןופ רעמַאקיזַאג ןיא םשהישודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא יז .קרָאידוינ ,ןילקורב
 .1942 ןוושח
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 דודיםולש 'ר ,יבר רענבַאשז רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ בייהנָא ןיא

 ךס א טַאהעג טָאה רע ּוװ ,ןיוו ןייק ןסור יד ןופ ןפָאלטנַא תיב-ינב ץנַאג ןייז טימ זיא

 .יאבג עשטיא 'ר ןעמונעגטימ ךיוא רע טָאה ,זיולק םענעגייא ןַא ןוא םידיסח

 -םולש 'ר יבר רענבַאשז םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג וימי-לכ יאבג עשטיא 'ר זיא ױזַא

 .דוד

 ל"צז דוד-םולש 'ר יבר רענבַאשז רעד טָאה המחלמ"טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 .ענרָאט ןיא טצעזַאב ךיז

+ 

 -ןוא-ףניפ וצ .ןואג א רַאפ טמשעג טָאה ל"צז דודיםולש 'ר יבר רענבַאשז רעד

 ירמא תובושתו תולאש, רפס סנדייז ןייז ףיוא תוהגה ןבירשעג רע טָאה רָאי קיסיירד

 קידנבעגנָא טשינ ,ווַאקישזד ןופ ל"צז ץיװַארָאה לריאמ 'ר ןיבר ןופ ןושאר קלח ,"םעונ

 .ןעמָאנ ןייז

 תובושתו תולאש ןייז ןבעגעגסיורא 1911 רָאי ןיא יבר רענבַאשז רעד טָאה ךיוא

 .? ןעמָאנ ןייז ןָא "םולש די, רפס

 ג"פרת לולא ח'רד 'ב ןיוו ןיא ןרָאװעג קלתסנ זיא ל"צז יבר רענבַאשז רעטלַא רעד

 רע ןוא ענבַאשז ןייק גוצ ןלעיצעּפס א טימ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןורא רעד .(1923)

 .רעטָאפ ןייז ןופ להוא םעניא ןרָאװעג ןטלַאהַאב זיא

 יאבג רעד ןוא * ןיבר ןראפ רזעלא 'ר ןוז ןטסטלע ןייז טניורקעג ןבָאה םידיסח יד

 .ענרָאט ןיא רזעלא 'ר ןיבר םייב יאבג ןבילבעג זיא עשטיא 'ר

+ 

 'ר ןיבר רענבאשז םעד ןרעשפַא טפרַאדעג טאה יאבג עשטיא 'ר רעטלַא רעד

 עלַא זַא ,לעפאב םעד ןבעגעגסיורַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,תואיפ ןוא דרָאב יד רזעלא

 .תואיפ ןוא דרָאב ןרעשּפָא ןזומ ןדיי

 רעד ןוא לביטש רעדנוזאב א ןיא ןיבר ןטימ טכַאמרַאפ ךיז טָאה עשטיא 'ר יאבג רעד

 ןרעש םייב .תואיפ ןוא דרָאב יד ןיבר רענבַאשז םעד ןרעשוצּפָא ןביוהעגנָא טָאה יאבג

 .ןרעטנימּפָא טזומעג םיא ןבָאה םידיסח יד ןוא תושלח ןיא ןלַאפעג יאבג רעד זיא

 טעמכ ןשיט טריפעג ןשטייד יד רעטנוא טייצ עטשרע יד טָאה יבר רענבַאשז רעד

 | .םייהעג ןיא תבש ןדעי

 ןיא זַא ,ױזַא ,"דוד, טפערטַאב "די, (1911) א"ערת ,ןרַאגנוא ,עוואשטלאט ןיא טקורדעג 2
 ןיא טקורדעגרעביא טציא טרעוו "םולש די, רפס סָאד .ןעמָאנ ןייז זיא רפס ןופ ןעמַאנ םעד
 .קרַאידוינ

 ןיא יבר ןוא בר ןעוועג זיא ,ל"צז עקלארשי 'ר ,ןוז רעטייווצ סניבר רענבַאשז םעד 3
 םעד ,עשט'היח ןיציבר ןייז .1936 ,ולסכ שדוח שאר ,קרַאידוינ ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע .ענבַאשז
 תיביינב ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ,רעטכָאט סמַאטשרעבלַאה בייל-הירא 'ר ,סבר רעזנַאס
 .ןשטייד יד ךרוד
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 רעייז טָאה ,דנַאברַאפ-ןטעיווַאס ןגעק המחלמ יד ןבױהעגנָא ןבָאה סיצאנ יד ןעוו

 טּפַאכעג גָאט ןדעי ןבָאה ייז .ץענערג ןייק טאהעג טשינ רעמ ןיוש ןדיי יד ןגעק החיצר

 יד ןופ ךס ַא זַא ,ןגָאלשעג קרַאטש ױזַא ייז טעברַא רעד ייב ןוא טעברַא רעד וצ ןדיי

 ..ןעמוקעג קירוצ טשינ רעמ ןיוש ןענעז ןדיי

 ןוא בוטש ןיא ןיבר רענבַאשז םוצ ןיירא ןטַאדלָאס עשטייד ןענעז לָאמ ןייא ןוא

 .טעברַא רעד וצ ןייגטימ ייז טימ לָאז רע ,ןיבר םעד טּפַאכעג ןבָאה

 דיי א ןעוועג טלַאמעד ןיוש זיא רעכלעוו ,יאבג עשטיא 'ר ןעוועג זיא בוטש ןיא

 ןייגטימ טלָאװעג טָאה רע ,ןיילַא ןייג ןיבר םעד ןזָאל טלָאװעג טשינ רע טָאה .ןקז א

 .טעברַא רעד ייב ןיבר םעד ןרעטכיילראפ וצ ,ןיבר ןטימ

 :ןטעבעג ךיז ןוא ןטַאדלַאס עשטייד יד וצ ןפָאלעגוצ יאבג עשטיא 'ר זיא

 "!טימ ךיוא ךימ טמענ,

 טשודיחרַאפ ןבָאה ןוא הנווכ יד ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ןטאדלַאס עשטייד יד

 | : ןטייווצ ןפיוא רענייא טקוקעג

 רעד וצ ןעמענ םיא לָאז ןעמ ךיז טעב עדוי רעקיצומש ַא יוו ,לָאמ עטשרע סאד,

 ןבָאה -- ןייגטימ טשינ עקַאט וטסעוו ראפרעד ,רעטָאפ ןייז ןייז טזומ וד ...טעברא

 ייב טשינ ןוא טרָא ןפיוא ָאד ןריפערק טסריוו וד -- לוק ַא ףיוא טכַאלעצ ךיז ייז

 ךיז יאבג עשטיא 'ר טָאה -- רעטַאפ ןייז טשינ ןיב ךיא ,ןיינ -- .1טעברא רעד

 ןוא ןיבר ןופ סיפ יד וצ ןלַאפעג זיא רע -- !יאבג רעד זיולב ןיב ךיא -- טנייוועצ

 ליוו ךיא .ןיבר א ןָא ןבעל טשינ ןעק יאבג א -- לוק ַא ףיוא טעשעהעצ ךיז טָאה

 !ןיבר ןטימ ןייגטימ |

 ןבָאה ןוא יאבג עשטיא 'ר ףיוא טַאהעג "תונמחר, ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד ןוא

 ..טעברא רעד וצ ןעמונעגטימ ךיוא םיא

 ןיבר םעד טקיזמעצ ךעלרעדרעמ ױזַא םיחצור עשטייד יד ןבָאה טעברא רעד ייב

 .ּפעלק יד ןופ קנַארק רעייז ןרָאװעג ןענעז עדייב זַא ,יאבג עשטיא 'ר ןטלא םעד ןוא

| + 

 םייב טנוואדעג טָאה רעכלעוו ,לריאמילאחי 'ר -- ןקז א ןעוועג זיא ענרַאט ןיא

 הדובע עקילייה יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע .ל"צז רעגנוא עלעסַאי-לארשי 'ר ןיבר

 ,עימעדיּפע-סופיט עקידארומ ַא טשרעהעג טָאה טָאטש ןיא .עטיוט יד ןייז וצ רבקמ

 ,ןפיוה יד ףיוא ןדיי ןסָאשרעד ָאּפַאטשעג יד טָאה ךיוא .ןברָאטשעג ןדיי ךס א ןענעז

 יז אשידק הרבח רעד ןופ רעדילגטימ ןפורסיורַא ןגעלפ ייז ןוא טניווועג ןבָאה ייז ּווו

 טַאהעג ארומ ןבָאה אשידק הרבח רעד ןופ רעדילגטימ יד .עטיוט יד ןייז רבקמ ןלָאז

 טשינרָאג ראפ רעמ ךיז טָאה לריאמ-לאיחי 'ר ןקז רעד רעבָא .ןיירַא ףיוה ןיא ןעמוק וצ

 ןענעז ,ווָאנורג ןוא יקטולָאמ ןָאפ ,ןַאמלעמָאר : םיחצוריָאּפַאטשעג יד ןעוו .ןקָארשעג
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 טַאהעג ארומ טשינ לריאמילאיחי ןקז רעד טָאה ,תונברק עשירפ ךָאנ ָאטעג ןיא ןעמוקעג

 סנייז ראפ סטכעקעג לפעל ַא ןעגנערבוצמייהַא ידכ ,עמערָא רַאפ ךיק רעד ןיא ןפיול וצ

 ..ןכש ןקנַארק ַא

 קיליוויירפ זיא עשטיא 'ר יאבג רעד יוו םעד ךָאנ ,םורַא געט עכעלטע ןיא ןוא

 ןייז טימ ןוא ןרָאװעג רטפנ רע זיא ,ןיבר ןייז טימ ןעמַאזוצ טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג

 .לריאמדלאיחי 'ר ןקז רעד ןעוועג קסעתמ ןיוש ךיז טָאה הרובק

+ 

 טלייצרעד םשה"שודיק ףיוא ,ד"יה רזעלא 'ר ,ןיבר רענבַאשז ןופ םוקמוא ןגעוו

 -טנַא ןיא טעוועטַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ,קראטשרעבע .מ דיי רענרָאט א ווירב א ןיא

 .עיגלעב ,ןפרעוו

 ןיא ןיוש, :טביירש רע .דיסח רענבַאשז א ןעוועג זיא רעטָאפ סקרַאטשרעבע .מ

 רעד וצ ןיבר רענבאשז םעד ,רעדורב רעייא טּפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה 1929 רעבמעווָאנ

 טכַאמעג םיא ןופ ןבָאה ייז .סאג רעוועקַארק רעד רעביא טריפעג םיא ןבָאה ייז .טעברַא

 רעדורב רעייא יוו ,ךיוא קנעדעג ךיא .ןגָאלשעג קידארומ םיא ןבָאה ןוא ליפש"םירופ א

 םוצ סופוצ גנולדיזסיוא רעד וצ ןעגנַאגעג 1943 רעבמעטפעס ןט2 םעד זיא רזעלא 'ר

 -טסַאל ןיא טפוטשעגניירַא ןדיי יד ןבָאה ןשטייד יד .ןדיי טנזיוט ןעצ ךָאנ טימ ףיוהנַאב

 םעד זיא געוו ןפיוא .ןָאגַאווזטסאל ןייא ןיא ןשטנעמ קיצכעז ןוא טרעדנוה ,ןענַאגַאוו

 רעבַא ,ןבייהפיוא טלָאװעג םיא טָאה רע .שוילעּפַאק ןייז ןלַאפעגּפָארַא ןיבר רענבַאשז

 ןייז ןבייהפיוא םיא טזָאלעג טשינ ןוא ןגָאלשעג ךעלקערש םיא ןבָאה ןשטייד יד

 .שוילעּפַאק

 רע ,ּפָאק ןייז טנעה עדייב טימ טקעדעגוצ ןעגנַאגעג זיא יבר רענבַאשז רעד,

 ...םינּפ ןוא ּפָאק ןייז ןופ ןענורעג טָאה טולב ןוא שארייולגב ןייג טשינ לָאז

 ,ךלַאק רעטעמיטנעס 40 טימ ןענָאגַאװ-טסַאל יד טליפעגנָא ןבָאה ןשטייד יד,

 ןיוש ןבָאה ,עינכָאב ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןענָאגַאװ-טסַאל יד טימ גוצ רעד ןעוו זַא ױזַא

 ןענעז רעדניק עניילק יירד זיולב .תומשנ עקילייה ערעייז טכיוהעגסיוא טַאהעג עלַא

 ..."ןבעל ןבילבעג

 ד"יה ,רעגנוא רזעלא 'ר יבר רענבַאשז רעד זיא ןפוא ןקידתוירזכַא ַאזַא ףיוא טָא

 ןעוועג זיא עכלעוו ,עלעדָא ,ןיציבר ןייז טימ ןעמַאזוצ ,םשה"שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא

 עשט'האל רעטכַאט ןייז טימ יקסרעווט עלערהא 'ר ןיבר רענסַארק ןופ רעטכָאט יד

 .ד"יה ,(דוד-יכדרמ) עלעטָאמ עלעגניי קירָאי ףלע רעייז ןוא

 ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,עלעטיג רעטכָאט ןייז זיולב זיא ןבעל ןבילבעג

 רעטשרע ןייז ןופ) על'הכלמ רעטכָאט עטסטלע ןייז ןוא ץיוושיוא ןיא רעגַאל-ןטיוט םעד

 .לארשי-ץרא ןייק קעווא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ראפ ךָאנ זיא סָאװ ,(יורפ
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 קסיזדורגמ ר" ו מ ד א ה

 ,קסיזדורגמ ר"ומדאה תא וליבוהש העשב

 םישנ םישנא ,םירחא םידוהי יפלא םע דחי

 הדמשהה תונחממ דחאב םיזגה יאת לא ,ףטו

 םירבד רמול ול ןתנייש יברה שקיב ,םינמרגה

 :רמאו חתפ יברה .םידוהיה ןומה לא םידחא

 -לתה ןמזב ל"ז ונימכחמ דחא !תויחאו םיחא

 ,רמולכ ,"הינימחא אלו יתיי, :ותעשב רמא דומ

 ותוא .ונארא אל ינאש דבלבו חישמה אובי

 םירוסיה תא ויניעב תוארל הצר אל םכח

 אוב ינפל לארשי םהב ורסייתיש םילודגה

 ומצעל ריתהל היה לוכי אוה קר םלוא .לאוגה

 תע התיה דוע ונמזב .תאזכ השקב שקבל

 ונאש העשב ,התע םרב .דואמ הקוחר הלואגה

 העשב התע ,שממ הלואגה ףס לע םידמוע

 ינפל ךרדה תא ונמדב םירהטמו םיפטוש ונאש

 היהיש ידכ לארשי םע תא ,המודא הרפ רפאבכ ,ונרפאב םירהטמ ונאש העשב ,לאוגה

 וצא ,רבד לש וכופיה .ךכ רמול ונל רוסא התע -- ונקדצ חישמ ינפ ליבקהל יואר

 לאוגה ינפל ךרדה תא לולסל ונקלחב לפנש םירשואמ ונמצע תא תוארל םיבייח

 םידוהי אופיא ואוב .תי ומש שודיק לע ונתדיקע תא הבהאב לבקלו ,אבו ךלוהה

 השודק לש תובהלתהב .היה ןכו ..."ןימאמ ינא רישנו ואוב ,"לארשי עמש, הודחב ארקנו

 ..םיזאגה יאת לא וכלהו וברקתה םהיתותפש לע הרושבו ,"ןימאמ ינא לכה ורש

 רחאל ,לארשי לש ישארה הבר ,גוצרה יולה .י .א ברה י"ע רפוס)

 .("םלועה,ב םסרופ .הילטיאב הטילפה תיראש לש תונחמב ורויס

 תונשב הפוריא תודהי ןברוח לע טוקלי -- "ירמהו האושה, ךותמ)

 .(תוברתהו ךוניחה דרשמ 'צוה (1940--1945 ה"שת--ש"ת

233 



 ןרַאּפש ןרהא
 (לַאערטנָאמ)

 רעדניק עשידיי ןופ לָאר רעשידלעה רעד ןגעוו

 טֿפַאשרעה רעשיצַאנ רעד תעב

 ,ןליופ ןייק תולייח עשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש

 עלופרַאמשַאק ,ערעווש א .ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי עקידתוירזכַא יד  ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 בילוצ .ןטעברַאסגנַאווצ וצ רענעמ ןוא ןעיורפ ענעסקַאוורעד ןפאכ סָאד ןעוועג זיא גָאלּפ

 ןוא ןעמייה ערעייז ןיא ךיז טכאמרַאפ ןדיי ענעסקַאוורעד יד ןבָאה ןעגנוגלַאפרַאפ יד

 -ַאב ןופ עיצקנופ יד ,הסנרפ רַאפ ןגרָאז ןופ לוע רעד .ןסַאג יד ףיוא ךיז ןזיוועג טשינ

 טשינ ןענעז סָאװ ,רעדניק עקשטעגנוי ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה סעילימַאפ יד ןזייפש

 יז טָאה סע ןוא דנאב"םערַא םעד ,ןכייצ-דנַאש םעד ןגָארט וצ טעטכילפרַאפ ןעוועג

 .ןטעברַאסגנַאװצ יד וצ ןרעוו וצ טפאכעג הנכס יד טָארדעג טשינ

 ךעלרעדניק עשידיי ענעקַארשרעדמוא יד ןבָאה טייקשידלעה רענעטלעו א טימ

 טקירדעגסיוא ךיז טָאה עכלעוו ,עיצקנופ "עכעלטפַאשטריוו, עקיטרַאנגייא ןַא טליפרעד

 :יװ ,ןעמרַאפ עכעלטע ןיא

 גנוגרָאזראפבוטש (א

 לדנַאה-לגומש ןוא-ןסאג (ב

 יירעלטעב (ג

 ןבָאה ,טיורב עיצרָאּפ עטלייטעגוצ עקיצניוו יד ןעמוקַאב וצ ידכ : גנוגרָאזרַאפ-בוטש

 ןביוהעגנָא ןעניגַאב טָאה סע ןעוו ןוא ...ןעייר יד ןיא טכענ עצנַאג ןעייטש טזומעג ןדיי

 וצ ןרעוו וצ טּפַאכעג הנכס יד ענעסקַאוורעד יד רַאפ ןענַאטשטנַא זיא ,ןרעוו קיטכיל

 טכַאנ רעצנאג ַא ךשמב ןענעז ייז זַא ,טריסַאּפ טָאה לֶאמנייא טשינ ...טעברַאסגנַאװצ

 םיצולפ לייוו ,טשינרָאג טימ קעווא ייז ןענעז ףוס םוצ ןוא ייר רעד ןיא ןענַאטשעגּפָא

 רעבירעד .טיורב ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא ךָאנרעד ןוא עווַאלבָא ןַא ןעמוקעגרַאפ זיא

 ןיא טבעלעג לייוורעד ןוא ...ךעלרעדניק עקשטעגנוי יד ןעייר יד ןיא טקישעג ןעמ טָאה

 | .טיורב לקיטש ןטימ דניק סָאד קירוצ ןיוש ןעמ טעז יוו ...קערש

 עלעדיימ גנוי א ענרָאט ןיא טנגעגאב ךיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ :לדנַאה ןסַאג

 -עג סנדיפדלע רָאנ זיא ןוא ָאטעג רענרָאט ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,רעניוו ןעמָאנ ןטימ

 .ןבעל ןבילב

 ךיא בָאה ,טלדנַאהעג ןבָאה עלַא, :טרעלקרעד רימ יז טָאה ריא טימ סעומש א ןיא

 טַאהעג טשינ ןבָאה רימ ..?טַאהעג ךיא בָאה הרירב א ..לדנַאה םוצ ןעמונעג ךיוא ךיז
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 ...טייקנביוהרעד עשילַארָאמ

 ַאב ע קיצנייא יד ,רעדניק עגנוי

 טומ לפיוו

 ה ערעייז ןופ רעזיי פש

 ה טיי

 ןעמיי
 ליז ןבָאה ןקָארשרעדמוא 00
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 לפיוו .טייז רעשירַא

 קטסיירד ןוא עקיזָאד יד טגָאמרַאפ

 רעד ןופ לטימסנבעל סָאטעג עטר

 ֲא

 ןביוהעגנָא רעדניק עשידיי ןבָא

 ןב

 ַאּפשרַאפ יד ןיא ןעלגומשוצנייר ַא

 ּפָא

 ָארדעג טָאה רעגנוה רעד ןוא

 ָאה ַאזַא ןיא .ןדיי עטכַאוושעג

 שרעד וצ ךעלצנעג ט

 ַאטעג ןיא ןעלגומשוצנייר

 פ
 יז

 ה בצמ ןז אלסגנונ

- 
 קיטסייג ןוא שיזיפ ןיוש יד ןג ָאל

 ַא ןרָאװעג ךעלגעממוא ייוו

 טעמכ זיא טציא .ףָארטש

 ןעלקיטרַאדזייפש זיא'ס עכלעוו
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 ,גנונעדרַאראפ יד ןכעלטנפער

 ןייגמורא געלפ ךיא

 ךיא ןוא 13 ןעוועג טל

 11 ןירעגרָאזר ַאפ יד ןייז טזומעג ב ָא ה ךיא ןוא ןבעל וצ סָאװ ןופ

 בונרט וטיגב םיידו הי םידלי ָאטעג רענרָאט םעניא רעדניק עשידיי
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 ןעלקיטרַאדזייפש טימ ָאטעג םוצ געוו ןפיוא ןוזמה םע וטיגל ךרדב

 ייברעד ןענעז ןדלעה עקשטעגנוי עקיזָאד יד ןופ ליפ ןוא ןבעל רעייז טימ טריקיזיר

 .ןעמוקעגמוא

 -רעד סלַא לָאר רעייז ןוא רעדניק עשידיי יד ןופ טייקידשפניתוריסמ עקיזָאד יד

 סַאנָאי טקיטעטשַאב רעטסעווש ןוא רעדירב ערעייז ןופ ,ןרעטלע ערעייז ןופ רערענ

 ,סָאטעג יד ןיא ןעלקיטרַאזייפש ןעלגומשניירַא םייב זַא ,קידנכיירטשרעטנוא : וװָאקרוט

 -סױרַא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ךעלרעדניק עשידיי יד טנכייצעגסיוא סרעדנוזאב ךיז ןבָאה

 ,טיורב סָאטעג יד ןיא ןעלגומשניירַא טרָאד ןופ ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעמוקַאב

 ,לפָאטרַאק ןוא לעמ

 אד ןענעז ...טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז ןעמוקַאבסױרַא ...טכייל ױזַא ךיז טגָאז סע

 ץילימ רעשידיי רעד ךרוד קינייוועניא ןופ ןעוועג טכַאװַאב סָאטעג יד םורַא ןרעיומ יד

 ַאזַא טָאה לָאמנייא טשינ .ייצילָאּפ רעשטייד ןוא רעשיליופ רעד דרוד ןסיורד ןופ ןוא

 .127 .ז ...ןעוועג סע זיא ױזַא -- ווָאקרוט סַאנָאא 1
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 ךרוד ,טקרעמַאבמוא טנָאקעג ךיז טָאה סע זיב ןטראוו ןעהעש עגנַאל טזומעג דניק שידיי

 רעדניק עשידיי רעטרעדנוה .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןפאכרעבירַא ןכאוו יירד ָאטָא יד

 .טיילכַאוו יד ןופ ןליוק יד ןופ ןלַאפעג טעברַא רעקיזָאד רעד תעב ןענעז

 רערענרעד ןוא רעזייפשַאב סלַא רעדניק עשידיי ןופ לָאר רעשידלעה רעד ןגעוו

 ,קידנקרעמַאב ,"ןַאמדייז ללה ר"ד ךיוא טביירש סָאטעג יד ןיא ןעמייה ערעייז ןופ

 -רעדניק רעשידיי רעד ןופ לטיּפַאק עטסקירעיורט ךיילגוצ ןוא עטסטנאסערעטניא סָאד זַא

 ,רעדניק יד טריפעגסיוא ןבָאה סע ןכלעוו ,לגומש רעד ןעוועג זיא עיגָאלָאריטרַאמ

 ןגעלפ סָאװ ,ךעלרעפרעק עטראדעגסיוא עלָאמש טימ ,רָאי 8 זיב 5 ןופ רעדניק עניילק

 -רעסאוו םענופ רעכעל ךרוד ,ןרעױמ-ָאטעג יד ןופ ןטלַאפש עגנע ךרוד ןפוטשכרוד ךיז

 עקינייא ראפ ייז ןבָאה טרָאד .טייז רעשירַא רעד ףיוא ךיז ןעמוקַאבניירַא ןוא סולפּפָא

 ןוא טיורב ןוא לפָאטרַאק בור'ס ,לטימסנבעל לסיב א טפיוקעגנייא סעטָאלז קילדנעצ

 ןטראוו ייז ןגעלפ ,"הרוחס, רעקיזָאד רעד טימ רעדיילק יד רעטנוא ןדָאלַאב ךָאנרעד

 קירוצ ןעוועג ךעלגעמ זיא'ס זיב ןרעױט-ָאטעג יד ןופ םענייא ןבענ גנורעיול א ןיא

 "הרוחס, ןייז טימ זיא סע ןעוו ,דניק אזַא וצ ןעוועג זיא ייוו .ָאטעג ןיא ךיז ןּפַאכוצנײרַא

 .טנעה עשיליופ רעדָא עשטייד ןיא ןלַאפעגנײרַא

 -- *ןאמדייז ללה ר"ד טביירש -- "םירחוס-רעלגומשדרעדניק עניילק עקיזָאד יד,

 -תונכס ןוא רערעווש ןיא ןרָאװעג טעוועדָאהעג ןענעז ייז ...גולק רעייז ןעוועג ןענעז,

 . ןופ ןתמיאׂשמ ןטריצילּפמָאק ןיא תוחומ יד טפרַאשעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ,טעברַא רעלופ

 ןלַאפעג ,לגנארעג ןרעווש ןקיזָאד םעד ןיא ןלַאפעג ןענעז ךס א .ןטפעשעגיָאטעג יד

 החפשמ רעד רַאפ טפַאשביל ןיא ןוא עטנעָאנ ערעייז וצ טפַאשיירטעג ןיא ,ןדלעה סלַא

 "..טיורב לקיטש א טימ ןדיי םתס ךיוא ןפלָאהעג לָאמ ךס א ןוא

 טָאה סע .הסנרפ עכיירגלַאפרעד ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעלטעב סאד :רעלטעב

 ךעלכעזטפיוה ןגעלפ סָאװ ,"סרעפַאכ, ןופ טכיש עיינ א טעדליבעגסיוא ייברעד ךיז

 יירעפַאכ סָאד זיא אטעג רעוועשרַאוו ןיא .טרָא ןפיוא ןסעפיוא סע ךיילג ןוא זייפש ןּפַאכ

 -רעד א טריפעג טָאה ײצילָאּפיָאטעג יד .גנוניישרעד-ןסַאמ עכעלגעטיגָאט א ןעוועג

 -עגסיוא יד ןבעג וצ טָאטשנַא ,סרעּפַאכ עקיזָאד יד ןגעק ףמַאק ןטרעטיבראפ ,ןזָאלגלָאפ

 ,ןפאכ סאד ןפמעקַאב ןפוא ןשירעיצרעד א ףיוא ןוא ןסע וצ סעפע רעדניק עטרעגנוה

 סָאד ..סנקעטש-ימוג טימ ןגָאלש ןופ םעטסיס א טעדנעוועגנָא ײצילָאּפ-ָאטעג יד טָאה

 ןגָאלש סָאד .סרעּפַאכ עשירעדניק יד ןופ רעגנוה םעד טקיטעזעג טשינ רעבָא טָאה

 ןוא ןצימש יד וצ טניווועגוצ ךיז ןבָאה סרעּפַאכ יד .גנוקריוו עטרעקרַאפ א טַאהעג טָאה

 .העש עכעלטע ףיוא רעגנוה םעד ןליטש ןופ זיירפ ןראפ פעלק

 ,157--158 .ז -- ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ ךובגָאט -- ןַאמדייז ללה ר"ד 2
 (2 רעטנוא יוו 3
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 ,ףיולעג ַא, :דָאזיּפע ןדנגלָאפ היאר דע ןַא יוו טביירשַאב * ןייטשדלָאג דרַאנרעב

 ,עצרַאוװש-ךעּפ ענייז ,סעטאמש ןיא לגניי סעוורָאב א ."!םיא טּפַאכ, :ןעיירשעג ,תולוק

 טלַאפ סע ,תמ ןקידנגיל א ןיא ךיז ןּפעשטרַאפ ,עטָאלב ןיא ןעשטּפָאט סיפ עקידורב

 ..תוחוכ עטצעל יד טימ סע טעשזירג ןוא טיורב לבעל ַא טנַאה רעד ןיא טלַאה ,רעדינַא

 סַאד ןעמוקאבסיורַא ליוו ,םיא טימ ךיז טסייר טיורב לבעל םענופ רעמיטנגייא רעד

 ,טעשזירגַאב טציא זיא סָאװ ןוא ןגירק וצ ןעמוקעגנָא רעווש ױזַא םיא זיא סָאװ ,טיורב

 ".,רעטקעטשעגנָא סופיט ַא ךָאנ וצרעד רשפא ,"רעפַאכ,, םענופ ץכעייפש טימ טצומשרַאפ

 -דלָאג דראנרעב טביירש -- "ןעוועג סָאד זיא ?סרעּפַאכ , עירָאגעטַאק עלעיצעפס א,

 טגָאמרַאפ ךָאנ טסגנארעגנוה ןוא גנולפייווצרַאפ רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ענעי, ,ןייטש

 ..ףיוא טכער"םוטנגייא ןופ ץעזעג ןקילייה םעד ןכערב וצ טייקטסיירד ןוא חוכ לסיב ַא

 ...ייצילָאּפ יד ייס ...עטביוראב יד ייס ,ןגָאלש ךעלרעדרעמ ייז טגעלפ ןעמ .טיורב לקיטש ַא

 םעד ןטָארסױא יוו טקנופ ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא "סרעפאכ, יד ןטָארסױא רעבָא

 1942 תנשב בונרטב וגרהנש םידלי 800 רכזל בונרט י"ע הני'צוב רעיב ןורכז תבצמ

 1942 רָאי ןיא עטעדרָאמרעד רעדניק 800 רכזל ענרָאט ןבעל ָאנישטוב דלַאוו ןיא לװָאט-קנעדנָא

 ,253--254 .ז ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא רָאי 5 -- ןייטשדלָאג דרַאנרעב 4
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 ןעננולדיזסיוא יד תעב עידעגַארט-רעדניק יד

 ןיוש םינילת עשטייד יד ןבָאה טייקידתוירזכא רעשיטַאמעטסיס טימ טנעווקעסנַָאק

 יד ,סעיצקַאידרָאמ יד ןלייאוצ ןביוהעגנָא ,1942 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 'םורַא קירטש יד ןגיוצרַאפ רעגנע טימרעד ןוא "עיצקַא-סגנולדיזסיוא, ענעפורעג ױזַא

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטפשמרַאפ טיוט םוצ ,רעטרעטַאמרַאפ רעד ןופ זדלַאה םעד

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליופ יד

 .רעדניק עשידיי יד ןעוועג ןענעז סעיצקַא-דרָאמ עכלעזַא תעב תונברק עטשרע יד

 -עגסיוא לכ םדוק גנולדיזסיוא ןַא תעב םיחצור עשטייד יד ןבָאה ייז ןופ רעטרעדנוה

 -טיוט ןוא-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא טקישרַאפ רעמ ךָאנ ןוא רעטרע יד ףיוא טעליוק

 ,ןרעגַאל

 עשידיי ןופ לרוג ןשיגַארט םעד ןגעוו דליב םַאזיורג ךעלרעדיוש ןוא קירעיורט ַאזַא

 טָאה סָאװ ,דליב א ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעגנולדיזסיוא יד ןופ רענייא תעב רעדניק

 -- הפוקתיסגנוטָארסױא רעצנַאג רעד תעב ןליופ ןיא סָאטעג עלַא ןיא טרזחעגרעביא ךיז

 | : טלייצרעד עכלעוו ,ַאקסווָאקטַאיווק הקבר זדנוא טיג

 טימ יד טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה ,ןקָארשרעד ןוא ןריולראפ ,ןרעטלע ערעייז ןבענ,

 ערעייז ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענעז ןקָארשרעד ןוא םוטש ,רעדניק עגעטלַאהַאבסיוא םיסנ

 -ץלָאה עניילק טימ ,טמעקעגוצ ןוא ענעשַאוועגפַא ,ךעלגוצנַא ערעביוז ןיא ,סעמַאמ-עטַאט

 ךעלצרעה עשידניק קערש ןיא עטמעלקרַאפ ,עטרעטיצראפ יד ףיוא ,ךעלסיפ יד ףיוא ךיש

 ."ןעמענ-ןעילימאפ ןוא ןסערדא טימ ךעלעווָאט. עניילק עטעפעשטעגוצ ןעגנָאהעג ןענעז

 ןוא ָאד .םידיחי רָאנ ןבעל ןבילבעג ןענעז רעדניק עשידיי עשידלעה עקיזָאד יד ןופ

 -כרוד ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןטלַאהַאבסיוא רעדניק עשידיי ענלצנייא ךיז ןבָאה טרָאד

 .ןשינעטלעהַאב עשירַא יד ןיא םונהיג ירודמ עבש עלַא קידנכַאמ

 .רעגַאל ןיא רעגַאל ןופ -- אקסווָאקטַאיווק הקבר 5
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 וקידלוש אב ועדניק

 ןליופ ןיא ןענישרעד 1947 רָאי ןיא זיא ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא

 ,םירג חנ ןוא ַאקסנַאירַאמ-גרעבכָאה ַאירַאמ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא ךוב ַא

 .עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד תעב עיגָאלָאריטרַאמ-רעדניק רעד ןגעוו

 דניק םענופ תודע-תיבג יד טקורדעגּפָא ךיוא זיא ךובלמַאז ןקיזָאד םעד ןיא

 ,(ענרָאט ןיא 1931 רעבמעצעד ןטס-21 םעד ןריובעג) * ףראדסנאמ קץעסאי

 יד .ענרָאט ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןבעגעגרעביא טייצ רענייז

 םעד טגָארט ןוא 108--100 ז"ז יד ףיוא ךיז טניפעג (14 'מונ) תודעי-תיבג

 .ןאקרַאפ ןכרוד לדנַאה .החפשמ יד ןפַאלקעצ סָאד -- ענרָאט, :לטיט

 ."עטוג ןשטנעמ ןוא עטכעלש ןשטנעמ .קעבָארַאּפ רעד .ףרָאד ןפיוא

 (שיליופ ןופ טצעזעגרעביא)

 זיוה רעזדנוא רַאפ טָאה ,ענרָאט ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,לֶאמנייא

 םיא ןופ ןענעז טייל-.ס.ס יירד .ָאטױא ןא טלעטשעגּפָא ךיז סַאגיקָאדיװ רעד ףיוא

 ןעוו .ָאד טניווו סע רעוו -- עגַארפ ַא טימ גנוניווו רעזדנוא ןיא ןיירַא, ןגיטשעגסיוא

 ןלָאז עלַא ןליופאב ןוא ןגָאלשעג םיא ייז ןבָאה ,ןדיי זַא טגָאזעג טָאה עטַאט ןיימ

 עטסעב יד ןעמונעגוצ ייז ןבָאה בוטש רעד ןופ .ףיוה ןפיוא הריד רעד ןופ ןייגסיורא

 .ןרָאפעגקעװַא ןוא ןכַאז

 טימ ןעגנַאגעג ךיא ןיב ,רעדנעבמערָא ןגָארטעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,לָאמ רעדנַא ןַא

 ןיא ןפיוקראפ םוצ סעקרעקוצ ךעלעדופ עכעלטע ןגָארטעג ןוא סַאג רעגרעבמעל רעד

 טלָאװעג ןוא דנַאבמערָא םייב טּפַאכעגנָא ךימ טָאה טנַאיצילָאּפ רעשטייד א. בלעוועג

 טריפעגקעווַא ךימ רע טָאה ,טנייוועג קרַאטש בָאה'כ יו יוזא .סעקרעקוצ יד ןעמענוצ

 בָאה'כ ןענַאוונופ טגערפעגסיוא ךימ ןבָאה ייז יוו םעדכָאנ ,טרָאד ןוא עװטסָארַאטס ןיא

 ךיא בָאה ךָאנרעד .םייהַא ןייג וצ טביולרעד רימ ייז ןבָאה ,סע גָארט ךיא ּווו ןוא סָאד

 .ךעלרעקוצ ןייק ןגָארטעג טשינ רעמ ןוא ןעמוקַאב ארומ ןיוש

 ןדער םינכש יד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה גנולדיזסיוא רעטשרע רעד רַאּפ געט ריפ

 עקצַאבול-עילָאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעדורב רערעטלע ןיימ .גנולדיזרעביא ןַא ןגעוו

 לָאז רע ,רעדורב םוצ ןרָאפ ןסייהעג רימ ןבָאה עטַאט רעד ןוא עמַאמ יד .עלסַאי ןבעל

 טשינ ןבָאה רימ ןוא ןעגנורעטש ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז סע .ענרָאט ןייק ןעמוק

 ,קַאלָאּפ ַא טקישעגסיורַא ענרָאט ןייק רימ ןבָאה רעבירעד .ןרעקמוא ךיז דלַאב טנָאקעג

 .(ןג-תמר) לארשי ןיא טנייה *
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 טגנערבעג זדנוא טָאה רע .טָאטש רעד ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ,ןסיוורעד ךיז לָאז רע

 זיא רע .גנולדיזסיוא יד ןעוועג זיא סע .ןיהַא ןעמוק טשינ ןלָאז רימ זַא ,לטעצ ַא

 רעדורב םעד  ןעמַאמ יד זַאי העידי יד טכַארבעג ןוא ןסיוורעד ךיז ןרָאפעג לָאמַאכָאנ

 יד .גנולדיזסיוא רעד וצ ןעמונעגקעװַא ןעמ טָאה לרעטסעווש עקירָאי-סקעז סָאד ןוא

 ןגעלעג זיא יז ּוװ ,טעב ןיא ןסָאשרעד ןעמ טָאה ,טלַא רָאי 19 ,רעטסעווש עטסטלע

 רימ, :ריא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז יוו ,ייברעד ןענַאטשעג זיא רעדורב רעד .קנַארק

 טָאה סע ןוא טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןוא -- "סעקשידיי ענייש ןייק טשינ ןפרַאד

 רע ּוװ ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה רעדורב םעד .סָאש ַא טליהעגּפָא

 טָאה'מ ןוא לפמעטש א ןעמוקאב רע טָאה טכַאנייב .גָאט ןצנַאג א ןענַאטשעג זיא

 ןוא רימ וצ ןרָאפעג זיא רעדורב רעד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה'מ .םייהַא טזָאלעגּפָא םיא

 ,ףרָאד ןפיוא ןפָאלטנַא גנולדיזסיוא רעד תעב זיא עטאט רעד

 עדייב ןענעז רעטעפש געט ייווצ ןיא ןוא ענרָאט ןייק טרעקעגמוא ךיז בָאה'כ

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש ענרָאט ןייק זיא עטַאט רעד רָאנ ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג רעדירב

 ןייא טקישעגסיורא טמַאסטעברַא רעד טָאה רעטעפש .ףרָאד ןפיוא ןבילבעג זיא רע

 ןטייווצ םעד .רעטעברא-לאטעמ סלַא ץעלעימ ןייק קירבַאפ-ןענַאלּפָארע רעד ןיא רעדורב

 ןעוועג טלַא זיא רעדורב רעד .ןאמלעמַאר ץעיווַאפאטסעג רעד ןסָאשרעד טָאה רעדורב

 טשינ רעבָא בָאה'כ ,רעטסעווש ןייא ךָאנ טאהעג בָאה'כ ,ןיילַא ןבילבעג ןיב'כ .רָאי 0

 טלָאמעד דָארג טָאה יז לייוו ,גנולדיזסיוא רעד תעב טריסַאּפ טָאה ריא טימ סָאוו טסּוװעג

 ןעמוקַאב ,טמַאסטעברַא םעניא טעדלעמעג ךיז בָאה ךיא .עקָארק ןייק ןרָאפ טפרַאדַאב

 .ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ךיז ןדלעמ ןליופאב רימ טָאה'מ ןוא עטרַאק-סטעברַא ןַא

 רעזייוו רעכעלב רעד זדנוא ייב טניווועג טָאה ,ָאטעג סָאד ןפַאשעג טָאה ןעמ ןעוו

 טמַאטעברַא ןיא ךיז לָאז רע ,ןטעבעג םיא בָאה'כ .ןָאזרעּפ 6 ןופ עילימַאפ ןייז טימ

 ןופ רעטייל םוצ קעװַא ןענעז רימ .טעברַא רעד וצ םיא וצ ךימ ןלייטוצ ןגעוו ןעימַאב

 ןעוועג ןיב'כ .טגָאזעגּפָא טָאה רע .ןטעבעג םעד ןגעוו םיא ןוא רעללימ טמַא-סטעברַא

 ךיא ןיב ױזַא .לייטוצ ַא ןָא טעברַא רעד וצ ןייג ןסייהעג ךימ טָאה רעזייוו .גנוי וצ

 ןרעסיוא ןוא דנַאבמערָא יד ןעמענּפָארַא ןסייהעג רימ טָאה רע .םישדח יירד ןעגנַאגעג

 ןעמוקקירוצ טנווָא עלַא םעד טימ ןוא ץלַאמשדריזח ןוא רעייא ,רעטופ ןפיוקנייא ָאטעג

 ןָאטנָא ךיא געלפ ,ָאטעג ןיא ןרעקמוא ךיז טכַאנראפ ןגעלפ רעטעברַא יד ןעוו .ָאטעג ןיא

 ךָאנרעד .םישדח יירד טרעיודעג טָאה סָאד .ןייגניירַא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא דנַאבמערָא יד

 לַאמנייא .טמא-סטעברַא םעניא ךעלנעזרעפ ךיז ןדלָאמעג ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ךיא בָאה

 ?עקנַאשטשעימ, רעד ןיא טייצ ךָאװ א ףיוא ןטעברַא ןעמונעגקעווא ךימ ןעמ טָאה

 טכירעגמוא .טעברַא רעד וצ לגניי רעדנַא ןַא טכוזעגסיוא ךיז רעזייוו טָאה לייוורעד

 יז זיא טייצ רעצנַאג רעד תעב .ָאטעג ןיא טרעקעגמוא ךיז רעטסעווש ןיימ טָאה
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 טבעלעג רימ ןבָאה ױזַא .ןדלָאמעג טשינ ץעגרעניא ךיז טָאה יז .עקָארק ןיא ןעוועג |

 .גנולדיזסיוא רעטייווצ רעד זיב

 ןרעטנוא שינעטלעהַאב א טיירגעגוצ ךיז רימ ןבָאה סרעזייו יד טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ,ןפָא ןעוועג זיא לייט ןייא .ןָאקלַאב ןכרוד ןעוועג זיא גנַאגנײרַא רעד .רעמיצ

 טײלדָאּפַאטסעג ןבָאה גנולדיזסיוא רעטייווצ רעד תעב .ןסעזעג רימ ןענעז לייט ןטייווצ

 ןעוועג זיא'ס ּווו ,שנעטלעהַאב םענופ לייט ןטשרע םעד ןיא רעטערב יד ןסירעגּפָארַא

 ,ןעזעג טשינ םענייק רעבָא ,סעקלעב עכעלטע טקורעגּפָא ןבָאה ייז .ץלָאה ךס ַא טגײלעגנָא

 ָאי ייז ןופ םענייא רימ ןבָאה רַאפרעד .רעטצניפ ןעוועג זיא שינעטלעהַאב ןיא לייוו

 טנַאה יד ןוא ּפָאק ןייז טקעטשעגניירַא שינעטלעהַאב םעד ןיא טָאה רע ןעוו .ןעזעג

 טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד ןעמונעגקירוצ ךָאנרעד ןוא ,רעװלָאװער ןטליצעגנָא ןַא טימ

 .ָאטשינ רענייק זיא םעד רעסיוא ןוא ץלָאה ליפ ןַארַאפ זיא'ס זַא ,,ןטייווצ םעד

 יד .שינעטלעהַאב ןופ ןעגנַאגעגסיורַא רימ ןענעז גנולדיזסיוא רעד ךָאנ געט ייווצ

 בָאה'כ .ןבעל וצ סָאװ ןופ ןעוועג טשינ .טריבַארעצ ןצנַאגניא ןעוועג זיא גנוניווו

 קעווא ,סעטָאלז 500 טגרַאבעג ךיז ךיא בָאה ןטנַאקַאב א ייב .ןָאט וצ סָאװ טרעלקעג

 .ָאטעג ןיא ייז טפיוקרַאפ טכַאנייב ןוא ןטערַאגיס טפיוקעגנייא ,טנגעג רעשיליופ רעד ןיא

 ךימ טָאה לָאמנייא .ןטערַאגיס טימ טלדנַאהעג ךיא בָאה גנולדיזסיוא רעטירד רעד זיב

 טימ ןענַאטשעג ןיב'כ ןעוו ,ײצילַאּפ רעשיליופ רעד ןופ טנעגַא-םייהעג א טקרעמַאב

 ןסָאשעגכָאנ רימ טָאה רע .טישעצ ךיא בָאה ןטערַאגיס יד .ןפָאלטנַא ןיב'כ .ןטערַאגיס יד

 גנַאגסױרַא ןַא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,זיוה טייווצ א ןיא ןיירַא ןיב ךיא רעבָא ,לָאמ יירד

 ןַא רעייז ןוא ןטערַאגיס ןָא ןעמוקעגמייהַא ךיא ןיב ךָאנרעד .סַאג רערעדנַא ןַא ףיוא

 .ןטערַאגיס טימ ןעלדנַאה טרעהעגפיוא בָאה'כ .רענעקָארשעגרעביא

 ךיז ךיא בָאה טרָאד .ןַאקרַאּפ-ָאטעג םוצ ןעגנַאגעג ןיב'כ .רָאי 12 ןעוועג טלַא ןיב'כ

 ןיא .רעייא ןוא רעטופ ןעגנערב ןבױהעגנָא רימ ןבָאה עכלעוו ,ןקַאלָאּפ טימ טנעקַאב

 זיא יוזא .ןכאז יד ןטיבעגסיוא ייז ייב ןוא תורוחס ןוא שעוו טפיוקעג ךיא בָאה ָאטעג

 רעבלעזרעד ןיא ןטלַאהַאב רעדיוו ךיז ןבָאה .רימ .גנולדיזסיוא רעטירד רעד זיב ןעוועג

 עצנַאג א טראוועג רימ ןבָאה ױזַא .ןעוועג טשינ זיא גנולדיזסיוא ןייק רעבָא ,שינעטלעהַאב

 רעטסעווש יד לייוו ,עוואק טלעטשעגוצ ,ןוויוא םעד טצייהעגנָא ךיא בָאה קיטנוז .ךָאװ

 ןעמוקעג זיא רעטעפש טונימ א .ליד םעד ןקינייר ןוא ןשַאווסיוא שעוו טפרַאדַאב טָאה

 םעניא ָאד ןיוש ןענעז ייז ןוא גנולדיזסיוא ןא רָאפ טמוק'ס זַא ,הנכש ַא ןפיול וצ

 ןזיוואב םיוק ןבָאה רימ ןוא ןביוהעגפיוא לענש ךיז טָאה רעטסעווש ןיימ .זיוה ןטירד

 ןענעז ייז ןוא שינעטלעהַאב ןיא ץלָאה סָאד ןטכירַאפ וצ ןזיוואב םיוק .ךיז ןטלַאהַאב וצ

 געט ףניפ .ןסע ןייק ךיז טימ ןעמונעג טשינרָאג ןבָאה רימ .גנוניווו רעד ןיא ןעוועג ןיוש

 רימ ןענעז געט ףניפ ךָאנ .ןסעגעג טשינרָאג ןוא ןטלַאהַאב ןסעזעג רימ ןענעז

 וצ ןזיוואב טשינ ןבָאה ייז לייוו ,ןעמונעגוצ ייז ןבָאה סרעזייוו יד .ןעגנַאגעגסױרַא
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 רעד ןיא ןיירַא ןיב'כ .ןעזעג טשינ םענייק ןוא סַאג ןיא סױרַא ןיב'כ .ךיז ןטלַאהַאב

 רימ .שינעטלעהַאב רעד ןיא קעװַא קירוצ ןוא רעטופ טימ טיורב ןעמונעג .,גנוניווו

 .בוטש רעד ןיא ןיירַא קירוצ ןענעז רימ זיב ,געט ליפ ךָאנ ןסעזעג טרָאד ןענעז

 ןַא ןָא טנגעג רעשיליופ רעד ןיא קעװַא לָאז'כ ,טלָאװעג טָאה רעטסעווש ןיימ

 ןעו .טבעל עטַאט רעד יצ ךיז ןסיוורעד עלסאי ןייק ןרָאפ לָאז'כ ןוא דנַאבמערָא

 ךיז בָאה'כ .טנגעג רענעי ןופ ןטנַאקַאב א ןפָארטעג ךיא בָאה ,ןעגנַאגעגסיורא ןיב'כ

 ןוא ָאטעג ןיא טרעקעגמוא ךיז בָאה'כ .טבעל עטַאט רעד זַא ,םיא ןופ טסּווורעד

 .רעטסעווש רעד טלייצרעד ץלַא

 רַאפ ,זדנוא טעוו סָאװ ,ןצעמע ןעניפעג וצ ידכ ,לָאמַאכָאנ ןייג ןסייהעג ךימ טָאה יז

 ןיב'כ ןוא ןפָארטעג טשינ םענייק בָאה'כ .ןטאט םוצ ןריפקעווַא ,גנוניולאב רעטוג א

 ךיז טָאה יז רעבָא ,לַאטרַאװק ןשיליופ ןיא קעװַא זיא רעטסעווש יד .ןעמוקעגקירוצ

 געט ייווצ ךשמב .הרימש ַא ןעוועג זיא סעלַאוו יד ףיוא לייוו ,טרעקעגקירוצ טשינ

 בָאה ךעלדנע .ָאטעג ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסיורַא יוזאיוו ,טרעלקעגניירַא ץלַא ךיא בָאה

 ןָאטנָא ךיז ךיא לעוו ,טעברַא רעד וצ ןייג ןלעוו רעטעברַא יד ןעוו זַא ,ןסָאלשַאב ךיא

 ,ןָאטעגרעביא ךיז בָאה'כ .עפורג רעד טימ ןייג ןוא םידגב עשיפרָאד ענעסירעצ ןיא

 רימ לָאז סע ידכ ,ייוו טשרמולכ רימ טוט'ס זַא ,ךוטגנעה א ףיוא טנַאה יד ןעגנָאהעגנַא

 רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ ןעוו .דנַאבמערָא יד ןעמענוצרעטנורַא ןייז רעטכייל

 עשטייד ןוא עשיליופ !יוא יוו ,רַאוטָארט ןפיוא ןענאטשעג ןקַאלָאּפ ןענעז ,קירבַאפ

 ןייא ףיוא .טסיופ ןיא ןטלַאהעג יז ןוא דנַאבמערָא יד ןגױצעגּפָארַא בָאה'כ .יײצילָאּפ

 וצ םינפ ןטימ ךָאנרעד ךיז טיירדעגסיוא ,ייר רעד ןופ טקורעגסיורַא ךיז ךיא בָאה טירט

 ןענעז ןדיי יד .ןפיוקראפ וצ סָאוו טשינ ןבָאה ייז יצ טגערפעג לוק ןפיוא ןוא עפורג רעד |

 ןענעז סע .טנַאה ןיא לקעפ ַא טימ קעווַא ןיב ךיא ןוא קירבאפ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא

 ,טגָאזעג בָאה'כ .טפיוקעג סעפע בָאה'כ יצ ךיז טגערפעג ןוא ןקַאלָאּפ ןפָאלעגוצ רימ וצ

 .טשינ זַא

 ךיא ןיב ןיהַא קידנעמוקנָא ןוא עלסאי ןייק קעווַא ךיא ןיב רעפרעד עקיטייז טימ

 ןבָאה ייז .רעטסעווש ןוא ןטַאט ןפיוא םיא טגערפעג ןוא קַאלָאּפ ןטנַאקַאב ַא וצ קעװַא

 .ןקיטכענרעביא ייז ייב ךימ טזָאלעג ןוא םענייק ןגעוו טשינ ןסייוו ייז זַא ,טרעפטנעעג

 םיצולפ ןוא רעיופ א וצ ןיירַא ןיב'כ .עקצַאבול-עלָאװ ןייק קעווַא ךיא ןיב ירפרעדניא

 רימ ןוא סיורַא ריא וצ ןיב'כ .טייג רעטסעווש ןיימ ..רעטצנעפ ןכרוד ךיא עזרעד

 ןלַאפעגוצ זיא סע .ןעייג רימ ּוװ טסּווועג טשינ ןבָאה רימ .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןענעז

 טרָאד ןפיוק ,ענרָאט ןייק ןייג לעוו ךיא זַא ,רעטסעווש רעד טגָאזעג בָאה'כ .טכַאנ יד

 ןשיווצ םעד טימ ךיז ןזָאל ןוא ןעמַאק ,םעדָאפ ,ןעלדָאנ יוו ,ןטייקיניילק ענעדישרַאפ

 .דלַאװ ןיא ןטראוו רימ ףיוא טפרַאדַאב ןוא ןעוועג םיכסמ זיא יז. ןקַאלָאּפ

 .ריא וצ טרעקעגמוא ךיז ןוא טפיוקעגנייא ץלַא ,קעווַא ןיב'כ
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 .טכַאנ ןוא גָאט ,ורּפָא ןָא ,סייררעביא ןָא ןעגנַאגעג ןיב'כ .געט 4 טרעיודעג טָאה סָאד

 ביוא ןוא ןקַאלָאּפ וצ קעווא לעוו'כ זַא ,טגָאזעג ריא ךיא בָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןיב'כ ןעוו

 יצ ,ןגערפ ןוא ןיב'כ רעוו ןייז הדומ ךיז ךיא לעוו ,שטנעמ ןטוג א ןענופעג לעוו'כ

 ןענופעג טשינ בָאה'כ .ךיז וצ ךימ ןעמונעג גנוניולאב עטוג ַא רַאפ טשינ טלָאװ רע

 בָאה'כ .טסניד ַא ןגעוו סעפע טשינ סייוו'כ יצ טגערפעג ךימ טָאה רענייא .םענייא ַאזַא

 ,ןשטנעמ ייב טעברַא סָאװ ,עטלדיזעגסיוא ןַא רענייא ןגעוו סייוו'כ זַא, טרעפטנעעג

 טשינ טָאה יז ןוא ןסירעצ ןרעוו םידגב עריא .רַאפרעד טשינ ריא טלָאצ ןעמ רעבָא

 .ןפיוק סעפע ךיז ידכ ,טסניד ףיוא ןייג טלָאװעג טלָאװ יז .ערעדנַא ןפיוק וצ סָאװ ראפ

 ,סעטָאלז 100 רַאפרעד ןבעג וצ רימ טגָאזעגוצ ןוא ןעגנערב וצ יז ןליופאב רימ טָאה רע

 םיא זיא יז .רעיופ םוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא רעטסעווש רעד וצ קעווַא ןיב'כ

 געוו ןיא רעטייוו טזָאלעג ךיז באה ךיא .ןבילבעג טרָאד זיא ןוא ןרָאװעג ןלעפעג

 רעייז ַא ןפָארטעגנָא ךיא באה טרָאד .עלסאי טָאטש רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ,ןיירַא

 רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ןיב ךיא רעוו םיא רַאפ ןעוועג הדומ ךיז ןיב ךיא, רעיופ ןטוג

 ןיימ ןגעוו טלייצרעד םיא בָאה'כ .שדוח ַא םיא ייב ןעוועג ןיב'כ .ןטלַאה ךימ טעוו

 יז טלָאװ רע יצ טגערפעג ןוא ,םיצפח עלופטרעוו ענעדישרַאפ טָאה יז זַא ,רעטסעווש

 ,ענרָאט ןייק ןייג טלָאװעג בָאה'כ רָאנ ,תמא ןעוועג טשינ זיא סָאד .ןעמונעגוצ טשינ

 לייוו ,ןעוועג םיכסמ טָאה רע .טגָאזעג ױזַא ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ןפיוק סעפע ידכ

 רעטסעווש רעד .ןבעג סעפע םיא לָאז'כ ,טלָאװעג טָאה ןוא ערטיכ ןעוועג זיא רע

 ןענופעג בָאה'כ סָאװ ,ראפרעד טביולעג ךימ טָאה יז ןוא טלייצרעד ץלַא ךיא בָאה רעניימ

 יז זַא ,טקעדטנַא ןבָאה ייז ...ןייז טשינ רעגנעל ןיוש יז ןָאק טרָאד לייוו ,רעיופ ַאזַא

 .עקשידיי ַא זיא

 ןיא ןכָארקעגרעבירַא ןַאקרַאּפ ןכרוד ,ענרָאט ןיא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טכַאנייב

 ןכַאז ןבעגעג רימ ןבָאה עטנַאקַאב .הרוחס טפיוקעגנייא טלעג ןצנַאג ןרַאפ ןוא ָאטעג

 קעווא ןוא ָאטעג ןופ סױרַא ךיא ןיב טכַאנ עבלעז יד .ןפלעה וצ זדנוא ידכ ,טלעג ןוא

 בָאה ןכַאז לסיבַא .רעיופ םוצ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ןעמאזוצ ןוא רעטסעווש רעד וצ

 רימ ןבָאה עקירעביא סָאד ןוא טזָאלעגרעביא לסיבַא, עלָאדָאטס רעד ןיא ןטלַאהַאב ךיא

 סעפע םיא ךיא לעוו ,ייווצ רעדָא ,ךָאװ עדעי זא ,דיירסיוא ןא טימ רעיופ םעד ןבעגעג

 ייברַאפ ןענעז סע .ןבילבעגרעביא ןענעז רימ ןוא ןעוועג םיכסמ טָאה רע. ןעגנערב

 קעווא ךיא ןיב טכַָאנייב .ןעגנערב סעפע םיא ייג'כ זַא ,טגָאזעג בָאה'כ ןוא ןכָאװ ייווצ

 ןבעגעג סעפע ךיא בָאה ןכָאװ ייווצ עלַא .ןכַאז לסיבַא ןעמונעגסיורַא ,עלָאדָאטס ןיא

 טשינרָאג רעמ ןיוש בָאה'כ .ןטלַאהַאבסיוא ןסעזעג טייצ רָאי א רימ ןענעז ױזַא ןוא

 250 ןגרָאב רימ לָאז רע רעיופ םעד ןטעבעג בָאה'כ .סעטָאלז 50 רעסיוא טאהעג

 רעטסעווש יד ןטלאה רע לָאז לייוורעד ןוא ענרָאט ןייק ךיז ןזָאלקעװַא ידכ ,סעטָאלז

 טפיוקעגנייא ךיא בָאה ענרָאט ןיא .ןכַאז ליפ םיא ןעגנערב ןוא ןרעקמוא ךיז לעוו'כ זיב
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 טפיוקרַאפ ,רעפרעד יד רעביא טימרעד ןעגנַאגעגמורַא ,ריּפַאּפ-עלוביב לטכעש א

 ןוא רעטופ טפיוקעגנייא ראפרעד בָאה'כ .ליפיוזַא לָאמַאכָאנ טנידרַאפ ןוא זייווקיצנייא

 ןוא טפיוקראפ ץלַא ךיא בָאה ָאטעג ןיא .ָאטעג ןיא טרעקעגמוא ךיז טימרעד ןוא רעייא

 רעדנַא ןא ןיא קעווא ,שעוו טפיוקעג ךיא בָאה טלעג םעד רַאפ .סעטָאלז 500 טנידרַאפ

 טכָאנייב רעדיוו ,ץלאמשדריזח ןוא רעטופ טפיוקעגנייא בָאה'כ .ץלַא טפיוקרַאפ ןוא לפרעד

 רַאפ שעוו טפיוקעגנייא רעדיוו ןוא טפיוקרַאפ .ָאטעג ןיא ןַאקרַאּפ ןכרוד סע טגנערבעג

 טפיוקעגנייא רעדיוו ןוא טפיוקרַאפ ,ףרָאד ןפיוא קעווא רעטייוו ןוא .סעטָאלז 0

 טַאהעג ןיוש ךיא בָאה םישדח ייווצ ךָאנ .לָאמ טכַא טרזחעגרעביא ךיז טָאה סָאד .זייפש

 רעד וצ קעווַא ןיב'כ .סעטָאלז 100--120 טסָאקעג טלָאמעד טָאה ךיצ א .סעטָאלז 0

 ליוו יז זַא ,טגָאזעג טָאה רעטסעווש יד .עגַאל יד סיוא טעז סע יוו ןשרָאפ רעטסעווש

 טייווצ א ןיא קעװַא יז זיא ןסיוו סרעיופ ןָא .ןיוש ןסייוו ןשטנעמ לייוו ,טרָאד ןופ קעווַא

 רַאפ ןוא טלדנַאהעג רעטייוו ,רעיופ ןטייווצ א ייב טרָא ןא טכוזעגפיוא בָאה'כ .ףרָאד

 ןיא רָאנ ,ָאטעג ןיא טשינ ןיוש רעבָא ,ץלאמשיריזח טריפעג בָאה'כ .טלָאצעג ריא

 ןוא זייפש טפיוקראפ ךיא בָאה טרָאד .ןדיי טעברַאעג ןבָאה'ס ּווו קירבַאפ-יירעדיינש א

 | .ןכַאז ענעדישרַאפ טפיוקעגנייא

 ,דלַאװ ןיא קעווא ןיב ךיא ןכלעוו טימ ,דיי א ןפָארטעג ךיא בָאה טייצנשיווצ ןיא

 ,ןיירא טָאטש ןיא ןעגנאגעג ךיא ןיב גַאטייב .רעקנוב א טיובעגפיוַא ןבָאה רימ וו

 יירד טרעיודעג טָאה ױזַא .טסברַאה ןעוועג ןיוש זיא סע .דלַאוו ןיא קעווא טכַאנייב

 ןייג ןענָאק לָאז'כ ידכ ,ןריפאפ ךיז ןגרָאזַאב וצ יוזאיוו ,טכארטעג רָאנ בָאה'כ .םישדח

 ןצפופ ,לגניי שיליופ טנַאקַאב א טַאהעג בָאה'כ .ףרָאד דמערפ ַא ןיא טעברַא ףיוא

 יוזַאיוו ,ןריובעג ןעוו ,טסייה רע יוזַאיוו םיא טגערפעג .םיא וצ קעװַא ןיב'כ .טלַא רָאי

 םוצ קעווא ךיא ןיב גָאט ןטייווצ ןפיוא .טגָאזעג ץלַא רימ טָאה רע .עילימַאפ ןייז טסייה

 ,עקירטעמ א רימ ןבעגסיורַא ןטעבעג ןוא לגניי םענופ ןעמָאנ םעד םיא טגָאזעג ,חלג

 .טנעמוקָאד םעד ןבעגעג רימ טָאה רע ."עטרַאקנעק, ַא ןגרָאזַאב רימ ליוו'כ לייוו

 ,ץילגיר ןייק ענימג רעד ןיא קעװַא ךיא ןיב גָאט ןטייווצ ןפיוא .סעטָאלז 5 טלָאצַאב בָאה'כ
 ןבעגעגסױרַא ןוא דליב ַא ןכַאמ ןסייהעג ךימ ןבָאה ייז .עקירטעמ יד ןבעגעגּפָא

 רעיופ ןייא זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןיב'כ ןעוו .עטרַאקנעק א

 ףעמונעגוצ ךימ טָאה רע ןוא ןדלָאמעג ךיז בָאה'כ .טעברַא-ספליה וצ לגניי ַא טכוז

 םוצ קעווא רימ טימ זיא רע .ןזיוועג םיא בָאה'כ ,ןריּפַאּפ ףיוא טגערפעג טָאה רע

 םיא ייב ןעוועג ךיא ןיב רָאי ץנַאג ַא .קעבָארַאּפ ןייז סלַא ךימ ןדלַאמעגנייא ,סיטלָאס

 ןעוועג זיא רעיופ רעד .טמיורעגפיוא ,ירפ ןענַאטשעגפיוא ןיב'כ .יק יד טעשַאּפעג ןוא

 ןיא ,עטַאט ןיימ רימ וצ ןעמוקעג טכירעגמוא זיא לֶאמנייא .רימ ןופ ןדירפוצ קרַאטש
 רע רָאנ ,רעטָאפ ןיימ ןגעוו טסּוװעג טשינרָאג בָאה ךיא .ןפָאלשעג ןיב'כ ּווו ,עלָאדָאטס
 םורא .טכַאנ עצנאג א טדערעג ןבָאה רימ .ןשטנעמ ייב טסּוװרעד רימ ןגעוו ךיז טָאה
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 ,קעװַא זיא רע .ןעז טשינ םיא לָאז רעיופ רעד ידכ ,ןייג ןסייהעג םיא ךיא בָאה יירד

 ךיז טָאה רע .טנעקרעד ןוא טקרעמַאב תיבה-לעב רעד םיא טָאה ,קידנעײגסױרַא רָאנ

 טסווורעד ךיז טָאה ךָאנרעד .טגָאזעג טשינרָאג רעבָא ,ןיב ךיא רעוו ןסיוטשעגנָא

 ןוא ןבירטעגסיורא טשינ ךימ טָאה רעיופ רעד רעבָא .ףרָאד עצנַאג סָאד ןופרעד

 ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,ילוי שדוח ןיא .ןבעגעגסיוא טשינ ךימ ןבָאה ןשטנעמ

 ןבָאה טרָאד .ףרָאד ןיא ריטסַאנָאמ םעניא ךיז טצעזַאב ָאּפַאטסעג יד טָאה ןגיוצעגקירוצ

 ָאּפַאטסעג יד ןופ רענייא זיא טנװָא ןיא לֶאמנייא .טירעטרַאווקנייא ךיז ייז

 ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,שטנעמ א סעפע ןעזרעד סנטייוורעדנופ ןוא ןעגנַאגעגייבראפ

 .ןסָאשעגסיוא לֶאמ יירד רע טָאה רַאפרעד ןוא ךיז טלעטשעגּפָא טשינ גנורעדָאפיוא

 טשינ ץצעיװָאּפַאטסעג רעד טָאה רעטצניפ רעד ןיא .ןפָאלטנא זיא "רעצעמע, רעד

 ןוא זיוה רעזדנוא ןיא ןיירא זיא סָאװ ,לדיימ א ןעוועג זיא סָאד זַא ,טקרעמַאב

 ץלַא סָאד ןוא םעדיוב ןפיוא ןעוועג טלָאמעד ןיב'כ .לגניי קירָאי-12 א ףיוא טגערפעג

 ןיב'כ .ךיז ןטלאהאב ןוא ךָאל ַא טכַאמעג ךיא בָאה טנַאװ רעד ןיא .טרהעעג

 טָאה ,ןעגנאגעגּפָארַא ןיב ךיא ןעוו .ירפרעדניא זיב ןפָאלשעג ןוא טלמירדעגנייא

 ךימ טָאה ץעיװָאּפַאטסעג רעד לייוו ,ןייג ןוא ןסעּפָא ןסייהעג רימ תיבה לעב רעד

 רעטילימ ןענַאטשעגנייא זיא טרָאד ךיוא .רעטסעווש רעד וצ קעװַא ןיב'כ .טכוזעג

 לגניי א טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס .ךיק רעשירעטילימ ַא ןיא טעברַאעג טָאה יז ןוא

 טעברַאעג ךיא בָאה ךיק רעשטייד רעקיזָאד רעד ןיא ,ךיק רעד רַאפ רעסַאוו ןגָארט וצ

 םוצ טרעקעגמוא ךיז בָאה'כ .ןרָאפעגקעווא ןשטייד יד ןענעז ךָאנרעד .ןכָאוו ייווצ

 טשינ ךימ טָאה'מ זַא ,טסווועג ןיוש ייז ןבָאה טרָאד .טנידעג בָאה'כ ןכלעוו ייב רעעיופ

 .ןביילב ןסייהעג ךימ ייז ןבָאה ,טלָאװעג טשינ ארומ סיוא בָאה'כ םגה ןוא טניימעג

 ןיא ןייג ןוא יק יד ןעשַאּפ ךיא געלפ קיטנוז .יק יד טעשאפעג רעטייוו בָאה'כ

 טָאה ןעמ ןעוו ,ךָאנרעד .1944 רעבמעטפעס זיב ןעוועג ךיא ןיב טרָאד .רעטסיולק

 ןיא ןעמוקעג ייז ןענעז ,ןקַאלַאּפ יד ןעלדיזסיוא ןביוהעגנָא ענרַאשט ףרָאד ןופ

 טשינ זיא זדנוא ייב .ןעמונעגוצ ייז טָאה ,טרָא טַאהעג טָאה'ס רעוו .ףרָאד רעזדנוא

 םענייק טָאה רעיופ רעד ןוא ןשטנעמ ליפ ןעוועג ןענעז סע לייוו ,ץַאלּפ ןייק ןעוועג

 טלַאה רע זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה ןקַאלָאּפ עטלדיזעגסיוא יד .ןעמונעגניירַא טשינ

 ןשטנעמ ליפיוזא זַא ,טהנעטעגנייא ןוא ןעמוקעג םיא וצ ייז ןענעז ,דיי ַא סיוא

 .שרעדנַא ןצעמע טָאטשנָא דיי א רַאג טלַאה רע ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד א ןָא ןענעז

 טשינ םענייק טָאה ןוא ,תמא טשינ זיא סָאד זַא ,ייז טימ טרַאּפשעג ךיז טָאה רע

 .ןטלאהעג רעטייוו ךימ ןוא ןעמונעגניירא

 ףרָאד ןופ ךעלגניי יד .סעּפָאקָא ןבָארג ןייג טפרַאדַאב ןעמ טָאה טסברַאה ןיא

 ןוא ,ןכלעזא טכוזעג עקַאט טָאה רע .שטייד ןעק ךיא זַא ,שטייד םעד טגָאזעג ןבָאה

 ,טרעפטנעעג םיא בָאה'כ .שטייד ןעק ךיא ןענַאוונופ טגערפעג ןוא ןפורעגוצ ךימ טָאה
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 טמיטשאב ךימ טָאה רע .יק יד ןשַאּפ ןתעב ךוב-רעטרעוו ַא ןופ טנרעלעג ךיז בָאה'כ זַא

 טָאה ץעמע .ןעוועג טוג זיא רימ ןוא םיא טימ ןעוועג רדסכ ןיב'כ .רעצעזרעביא סלַא

 טשינ רעמ לָאז'כ זַא ,טנרָאװעג ךימ טָאה לגניי ןייא .דיי ַא ןיב'כ זַא ,טגָאזעג םיא

 רעמ ןוא טקנַאדעג םיא בָאה'כ .דיי ַא ןיב'כ זַא ,טסייוו שטייד רעד לייוו ,ןבָארג ןייג

 םיא ךיא בָאה ,טשינ ייג'כ סָאוורַאפ טגערפעג ךימ טָאה רעיופ רעד .ןעגנַאעג טשינ

 טרָאד ןיב'כ .רעצעזרעביא ןייק קיטיונ טשינ רעמ ןיוש זיא'ס זַא ,טרעפטנעעג

 לָאז ןעמ ,םידגב ערעדנַא ןָאטעגנָא ךיז בָאה'כ .טעברַאעג ןוא רעטייוו ןבילברַאפ

 רענייא ןעמוקעג זיא גָאט ןסיוועג ַא .טכוזעג ךימ טָאה'מ לייוו ,ןענעקרעד טשינ ךימ

 טָאה רעיופ רעד .לגניי ַאזַא ףיוא טגערפעג ןוא טכוזעג ךימ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 .ָאטשינ ןיוש זיא רע רָאנ; רענייא ַאזַא ןעוועג זיא'ס זַא ,טגָאזעג
 ןטלַאה ךימ טייצ עסיוועג א לָאז רע ,ןטעבעג ןוא ןגירק ארומ ןביוהעגנָא בָאה'כ

 ןעמענָא ןסייהעג םיא בָאה'כ .ָאטלַאּפ ַא ןבעגעג םיא ךיא בָאה ראפרעד .שינעטלעהַאב ןיא

 ןעוו ,לַאפ ןיא ידכ ,ךיא יוו קינייו-רעמ ןכלעזַא ,רעיופ ןטלדיזעגסיוא ןַא סעפע

 א ןעמונעגוצ טָאה רע .ןזייוו וצ ןעמעוו ןבָאה רע לָאז ,ןגערפ םיא טעוו ןעמ

 טשינ טָאה רענייק ןוא ,שינעטלעהַאב ןיא ןטלַאהעג ךימ ןוא ,החפשמ עטלדיזעגסיוא

 ,רימ ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןעשעג רימ טימ זיא'ס סָאװ ,טסּוװעג

 רעלעק רעד .רעלעק א ןיא ןסעזעג ןיב'כ .טשינ טסייוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע רעבָא

 ןופ ,לפָאטרַאק ןעוועג ןענעז טייז ןייא ןופ .טערב ַא טימ טמױצעגּפָא ןעוועג זיא

 ןענעז סע זיב ןסעזעגרעביא ךיא ןיב ױזַא .ןסעזעג ךיא ןיב טייז רעטייווצ רעד

 רעלעק ןופ סױרַא ןיב'כ .ןייגסיורא ןסייהעג ךימ רע טָאה טלָאמעד .ןסור יד ןעמוקעג

 ,ענרָאט ןייק קעווַא ןוא
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 קעמילק"גרעבדלָאג לחר
 ביבא-לת

 סונהיג ןשיטסירעלטיה ןופ תונורכז לטניב ַא

 ןעגנערבסיורַא ךיז ימַאב ךיא ןעוו טנעמָאמ ןיא

 -עלרעביא-המחלמ עניימ גנוסעגרַאפ ןופ םוהת םענופ

 -צניפ ןוא רעטסרעווש רעד ןופ תונורכז -- ןעגנוב

 סימ ךיא ליפ ,ןבעל ןיימ ןיא הפוקת רעטסרעט

 זַא ,גנורינעשז רעטכייל א טימ וליפא ןוא ,גנוניוטש

 ,רעווש ןָא רימ טמוק ריּפַאּפ ןפיוא ןביירשראפ סָאד

 .רעווש רעייז

 ,ךיז ןגעוו ןלייצרעד ןבייהנָא לעוו'כ רעדייא ךָאנ

 ןקילייה םעד ןרעאב וצ בוח ןיימ רַאפ ךיא טלַאה

 (ןָאמָאלַאס) המלש ,רעטַאפ ןרעייט ןיימ ןופ קנעדנָא

 ןייז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ןרעייט םעד ,גרעבדלָאג

 -יטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד טעמדיוועג ןבעל ץנַאג

 ןגעוו .גנוקיטפעשַאב ןוא ןסערעטניא עטַאווירפ ענייז לָאמטּפָא קידנסעלכַאנרַאפ ,טייק

 ןבירשעג ךס ַא ןיוש זיא ,רעטָאפ ןיימ ןופ טייקיטעט רעניימעגלַא ןוא רעשיטסינויצ רעד

 זיולב ךיא ליוו ָאד ."ענרָאט , ךוב-רוכזי רעזדנוא ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןיא ןרָאװעג

 טַאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ עכלעוו ,תורצ ןוא ןייפ יד ןגעוו ןעגנורענירעד לסיב א ןבעגוצ

 ןופ ןטַאמעזַאק יד ןיא טָאה רע זיב ,םיחצור עשיטסירעלטיה יד ןופ ןייטשוצסיוא

 .המשנ ןייז טכיוהעגסיוא ַאּפַאטשעג

 דייטפָא יד ןקיטלעוועג ןעמוקעג ןענעז ענרָאט ןייק ןעוו ,גירק ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ןרעטשעצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןראברַאב עשטייד יד ןוא *ָאדנַאמָאקרעדנָאס, רעד ןופ ןעגנול

 ןרָאװעג טשרעהַאב ןענעז ןדיי ןוא ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא ןלוש ןענערברַאפ ןוא

 ,טומ ןוא טייקיאור ,גנוטלַאה ןייז טימ ,רעטָאפ ןיימ טָאה -- קערש ןוא קינַאּפ ןופ

 .ןלאפעג טַאהעג ךיז ייב ןענעז עכלעוו עלַא יד ליפשייב א ןבעגעג

 ,עיצאפוקַא רעלאטורב רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עבראה יד ןיא רע טָאה ,געט ענעי ןיא

 .טַאט ןוא טַאר טימ ןעמעלַא טנידעג ,ענרָאט ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג

 עשידיי יד ןופ טרעדָאפעג ןוא חוכ ןוא סעיסערפער טעדנעװעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 רעטָאפ ןיימ טָאה ,טעברַאנעמַאװצ ןוא ףליהטימ עוויטקַא רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 .ןעמוקעג לענש ןענעז ןופרעד ןטַאטלוזער יד .דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע ןַא טלעטשעג

 זיוה םעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז טײלדָאּפַאטשעג עטנפָאוואב ןבָאה טנווָא ןסיוועג א

 קעמילקיגרעבדלָאג לחר
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 (לחר לש בא) ל"ז גרעבדלָאג המלש ר"ד :סטכער ןופ רעטשרע רעד : ןימימ ןושאר

 ריפאס .מ :רעטירד רעד ןוא) ישילשהו גרעבלרעפ ףסוי :רעטייווצ רעד ינשה

 ןופ סעבלָאק יד טימ ,ןרָאי ךס א ןופ ךשמ ןיא טניווועג ןבָאה רימ וו ,18 עווָאלַאוו

 ,רעטָאפ רעזדנוא ךיז טימ ןעמונעג ןוא רעיוט ןרעווש םעד טצעזעגסיוא ןסקיב יד

 .ןכאז עלופטרעוו ןביורוצ ןוא עיזיווער עיונעג א ןריפכרודַא ןכָאנ

 ןעלקיטרַא עשטיידדיטנַא ןביירש ןיא טקידלושאב .דנַא .ווצ ייז ןבָאה רעטָאפ ןיימ

 זיא רע רָאטקַאדער סנעמעוו ,("טפירשנכָאװ עשידיי,) ?יקסווָאדישז קינדָאגיט , ןיא

 עכעלשטנעמרעביא טכַאמעג טָאה ,ה"ע אזלע רעטומ ןיימ .טייצ עסיוועג א ןעוועג

 דניירפ עטוג .ןעגנולעג ריא זיא סָאד ןוא -- רעטַאפ םעד ןעיירפאב וצ ןעגנואימַאב

 ,ןקַאילָאּפ ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא ענרָאט ןופ ןפיולטנַא לָאז רע טהצעעג םיא ןבָאה

 .טָאטש ןיא ןבילברַאפ ןוא -- ןָאט וצ סָאד ןעוועג טיירג טשינ זיא רעטָאפ ןיימ רעבָא

 םישדח עכעלטע ןיא לייוו ,יירפ רעד ףיוא ןבילבעג גנַאל טשינ רעבָא זיא רע

 טנפעעג בָאה'כ ןעוו ,גנוניווו רעזדנוא ןיא טּפַאלקעגנָא רעדיוו אפאטשעג טָאה רעטעפש

 ייווצ יד טנעקרעד ךיא בָאה םיניילת יד ןשיווצ לייוו ,המיא ןַא ןלאפאב ךימ זיא ,ריט יד

 -סקלָאפ םעד ןוא יקטָאלאמ ןָאפ טַארענעגעד םעד :ןדיי רענרָאט ןופ םיחצור עטמירַאב

 ,ןטסידַאס עטנַאקַאב טוג עדייב -- עיזעלש ןופ קַאווָאנ שטיוד

 בָאה'כ ןעוו .ןטאט םעד ןפור ןעגנַאגעג ןוא רעמיצ ןיא ןטעברַאפ ייז בָאה ךיא

 ןפנָארב לזעלג א ןעקנורטעגסיוא קיאור רע טָאה ,םיא ףיוא טרַאװ סע רעוו טגָאזעג םיא
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 ףיוא בָאה ךיא .סרעקנעה יד וצ ןיירַא רע זיא ,ץלָאטש טימ ,רעטכיילגעגסיוא ןַא ןוא

 טָאה ,ןטאט ןטימ קעװַא ןענעז ייז ןעוו .ןטערַאגיס ,ןסע ,ערדלָאק ַא טיירגעגוצ לענש

 זַא ,ןובשחו-ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז בָאה'כ לייוו ,טלסיירטעצ ךימ ןייוועג ךעלשטנעמוא ןַא

 ןליפ טשינ לֶאמנייק ןיוש לעוו'כ ,םינפ ערעייט סָאד ןעז טשינ רערעמ ןיוש לעוו'כ

 .המכח ןייז ,טייקטנעָאנ ןייז ,טייקסטוג ןייז

 טריטסערַא טָאה ןעמ .טָאטש ןיא טעוועדליוועג ָאּפַאטשעג יד טָאה גָאט םענעי

 ןשיווצ ,ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ -- עטילע רעקיטסייג רענרָאט רעד ןופ ןָאזרעּפ עכעלטע

 ,ערעדנַא ןוא רעדיוו ר"ד ,לקנעש ר"ד םעד ךיוא ייז

 ףיוא ָאּפַאטשעג רעד ןיא טגנערבעג רעטַאפ ןיימ ןעמ טָאה רעמַאק"הסיפת ןופ

 טָאה רעכלעוו ,ץעיווָאפאטסעג םענופ רעװָאר ןכָאנ ןפיול טזומעג טָאה רע .רעהרַאפ ַא

 ,טקינייפעג קידארומ םיא ןעמ טָאה העש עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא .טריפעג םיא

 ןטקַאטנָאק עסיוועג קנַאד ַא .ןגָאלשעג ,לגענ יד רעטניה ןעלדַאנ-ץלֶאה טקעטשעגניירַא

 סלַא גירק ןרַאפ ךָאנ רעטָאפ ןיימ טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,רעטכעוו-הסיפת עשיליופ טימ

 ןקישוצרעביא ,ךיז טייטשרַאפ לָאצּפָא ןכיוה א רַאפ ,ןעגנולעג רעטומ ןיימ זיא ,טַאקָאװדַא

 רַאפ טַאהעג ארומ קרַאטש ןבָאה רעטכעוו יד יוו יוזא .ןטערַאגיס ןוא זייפש לסיב א םיא

 רימ ןבָאה ייז קנַאדַא .זייפש רעקינייוו סָאװ רעטָאפ ןרַאפ ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןשטייד יד

 .גנומיטש ןוא גנוטלַאה ןייז ,ןטַאט ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןגעוו טסווועג ךיוא

 ןוא ןדנּוװ יד ןופ ךיז קידנלייה ,לָאטיּפש-הסיפת ןיא ןגעלעג רע זיא םישדח ייווצ

 עכעלשטנעמרעביא יד ףיוא טקוקעג טשינ .ָאּפַאטסעג ןיא גנושרַאפסיוא רעד ןופ ןגלָאפ

 רע זיא ,ןענופעג ךיז טָאה עטַאט ןיימ רעכלעוו ןיא עגַאל רעזָאלסגנונעּפָאה ןוא ןדייל

 ןלעוו רימ סָאד טביולג רע זַא ,ןבעגרעביא זדנוא ןטעבעג ןוא טסימיטּפָא ןַא ןבילבעג

 ,ןעמַאזוצ ןייז לָאמַא ךָאנ

 טריפעגרעביא ,עטריטסערַא ךָאנ טימ רע זיא ,הסיפת רענרָאט ןיא רָאי א ןייזּפָא ןכָאנ

 לייוו ,סעטַאד עיונעג ןייק ןבעגנָא טשינ ךיא ןעק ,רעדייל .ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג

 ןיימ .ןריּפַאּפ ןוא ןטנעמוקָאד עלַא טעטכינרַאפ ךיא בָאה ,ָאטעג ןופ קידנפיולטנַא

 -עגּפָא סָאד ןפַאשעג טָאה ןעמ רעדייא,ץיוושיוא ןייק טריפעגקעווא ןעמ טָאה רעטָאפ

 סָאד ןוא סעיסערפער יד ןדנעוונָא ןבייהנָא ןראפ ןוא ענרָאט ןיא ָאטעג ענעסָאלש

 ןפורעגסיורַא רעטומ ןיימ טָאה ןעמ .גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןעגנערבמוא עשיזיפ

 ןברָאטשעג ןיא ןַאמ ריא זַא ,ןדלָאמעג ןוא םורא םישדח עכעלטע ןיא ָאּפַאטסעג רעד ןיא

 ריא דנַאטשמיא טשינ טכַאמירעגַאל יד זיא תוביס עשינכעט בילוצ רָאנ ,רעגַאל ןיא

 טרעהעג ךיא בָאה המחלמ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ רָאי א) .שא ןטימ ענרוא יד ןלעטשוצוצ

 טבעלעג ןבָאה ךָאנ לָאז רעטָאפ ןיימ זַא ,ץיוושיוא ןיא עטרינרעטניא ענעזעוועג ןופ

 -ָארטנָאקמוא ןענעז סָאד רעבָא ,טיוט ןטשרמולכ ןייז ןופ עטַאד רעד ךָאנ טייצ רָאי ַא

 .(טקינייפעג טשינ גנַאל ױזַא ךיז טָאה רע זַא ,ןביולג ליוו ךיא ןוא תועידי עטריל
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 .ןעירעפ-רעמוז יד תעב ,ענרָאט ןיא ןפָארטעג ךימ טָאה גירק ןופ ךורבסיוא רעד

 ןוא רוטארעטיל עשילגנע יד טרידוטש בָאה'כ ּווו ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןפיוא

 ךס א רעייז ןבירשעג המחלמ רעקידנעייטשרַאפעב רעד ןגעוו טָאה ןעמ םגה .ךארפש

 ןעמוקעגרַאּפ זיא עיצַאטסדַאב רענרָאט רעד ןופ סיירפיוא רעד ןוא עסערפ רעד ןיא

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ בור רעד זיא -- סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןבײהנָא ןראפ ךָאנ

 ןט1 ןופ ןשינעעשעג יד וליפַא ןענעז ייז רַאפ ןוא טיירגעגוצ שיכיספ ןעוועג טשינ

 .טכירעגמוא ןעמוקעג רעבמעטפעס

 רעירפ ַא טיול ךיז טריפעג ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ ןבָאה ןטנַאּפוקַא עשטייד יד

 רעירפ זדנוא ןכערבעצ וצ ליצ א רַאפ טאהעג טָאה רעכלעוו ,ןאלפ ןטעברַאעגסיוא

 עניילק ןופ סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא .שיזיפ ןעגנערבמוא -- ךָאנרעד ןוא ,שילַארָאמ

 ערעברַאה ץלַא זיב -- דובכ ןכעלשטנעמ םעד סיפ יד טימ ןטערט ןופ ,סענַאקיש

 ןזָאל טשינ ,עטַאל עלעג יד ןָאטנָא ,ןלוש ןסיירפיוא ,ןעגנודניצרעטנוא ,סעיצקנַאס

 ןדיי עלַא ןבירטראפ ןיהא ןוא ָאטעג סָאד ןפאשעג ןעמ טָאה רעטעפש .ךיז ןגעוואב

 טייצ רעד טימ ןענעז ןטקַא-דרַאמ ענלצנייא יד .ןלאטראווק ןוא ןסַאג ערעדנַא ןופ

 .גנוטַארסיוא רעטפַאהנסַאמ רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאווראפ

 עפורג א וצ ןענאטשעגוצ ךיא ןיב ,עיצַאּפוקָא רעד ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 ןוא שואי םעד ןפמעקַאב וצ ןעלטימ עלַא טימ ןסָאלשַאב טָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי

 ןוא קירע ,סעקסַאר אינָאס ,רעלשאמ אשול :טרעהעג ןבָאה עפורג רעד וצ .עיטַאּפַא

 ,קסלעיב ןופ ךעלגניי ןוא ךעלדיימ עכעלטע ךיוא יוו ,רעלדניפש סקַאמ ,רעליפש ץירפ

 .ןַאמ רעקיטפנוקוצ ןיימ -- ייז ןשיווצ

 המחלמ טשינ זיא סע ךיילג ,ןבעל לַאמרָאנ ַא טימ ןייגוצנָא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 ,סרעליפש יד ייב ןעמוקעגפיונוצ ךיז רימ ןענעז ןטסנייממא .עיצַאּפוקָא עשיטסירעלטיה ןוא

 .טצנַאטעג ,ןטנװָא יד ןיא ןפערטנעמאזוצ טנדרַאעגנייא ,ןטאלפ ןופ קיזומ טרעהעג

 וצ ץַאלּפ א טנדרָאעגנייא ןוא ןדָאב לקיטש ַא טקינײרעגּפָא רימ ןבָאה םעד רעסיוא

 ,עגַאל רעזדנוא ןופ טייקיזָאלסגנונעפָאה רעד ףיוא טקוקעג טשינ .לֶאבצענ ןיא ןליפש

 ןטייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טשינ .עכעלטנגוי יוו לַאמרָאנ ןבעל וצ טימַאב ךיז רימ ןבָאה

 .שיזיוצנארפ ןוא שילגנע :ןכארפש טנרעלעג ךיז רימ ןבָאה ,ןרידוטש וצ

 ןעמונעג זדנוא טָאה'מ .ןריפ ךיז ױזַא טזָאלעג זדנוא ןעמ טָאה גנאל טשינ רעבָא

 ןקידנגייטש ןבילוצ .עירטסודניא-סגירק רעשטייד רעד רַאּפ טעברַאיסגנַאװצ ףיוא

 .םזימיטּפָא ןוא ןערב ןכעלטנגוי רעזדנוא ןופ ךס א ןריווועגנָא רימ ןבָאה ,רָארעט

 .ָאטעג ןגנע םעניא ןשטעווקניירַא ןוא ןעגנוניווו ענעגייא יד ןופ ןקיטייזַאב ןכָאנ ,טרפב

 ןפיוא ןדיי וצ ןסיש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ,רעקרַאטש ןרָאװעג ןענעז תופידר יד

 ןיא טגנערבעג ןבָאה עכלעוו ,סעטרעיופ ןדרָאמרעד ןופ ןלאפ וליפַא ןעוועג ,סַאג
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 עיצוקעזקע ןַא ךָאנ גרוהל תאצוה ירחא

 ןרָאװעג טשרעהַאב זיא סַאג עשידיי יד .ןפיוקרַאפ םוצ ןטקודָארּפ לַאטרַאװק ןשידיי

 ןעמונעגוצ גָאט ןסיוועג א ןבָאה ןשטייד יד .טייקמַאזנייא ,טייקיזָאלפליה ,שואי ןופ

 ןעמוקעגמוא ךיוא זיא ױזַא .תורבקה-תיב ןפיוא ןסָאשרעד ייז ןוא טייל עטלַא עלַא

 .עבָאב ןיימ

 ערעייז ,טעדרַאמעגסיוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןעמ טָאה ,עיצקַא רעטשרע רעד תעב

 עכלעוו ,רעבירג-ןסַאמ ןיא ןעוועג רבוק ןוא סָאטױא-טסַאל ףיוא טריפעגסיורא סרעפרעק

 םעד טנעקרעד טָאה רענייא טשינ .עכעלטנגוי ערעזדנוא ךרוד ןרָאװעג ןבָארגעג ןענעז

 ןעוועג זיא ,ןאמרעמירפ קעלימ ,ןיזוק ןיימ .ןשטנעמ עטנעָאנ ענייז ןופ רעפרעק ןטיוט

 ,.ןטַאט םענעגייא ןייז ןופ ןרבק רעד

 טריפעגסיורַא עפורג רעזדנוא ןופ לייט ַא זיא עיצקַא רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןיא

 .ץיוושיוא ןופ סעירָאטַאמערק יד ןיא ךיילג -- רעדיוו ערעדנַא ,ןרעגַאל יד ןיא ןרָאוועג

 עכעלרעדיוש ןיא ןענעז ערעדנַא. רעלשַאמ אשול ןוא רעליפש קירע טימ ןעשעג זיא סָאד

 טבעלרעד טָאה רעליפש ץירפ .ןרעגַאל ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקעגמוא ןעגנוגנידַאב

 סמערָא יד ןיא ,רעגנוה ןוא גנופעשרעד ןופ ןברָאטשעג רָאנ ,רעגַאל ןופ גנואיירפאב יד

 ךורבסיוא-המחלמ ןופ גָאט ןיא זיא רעטָאפ סנעמעוו ,סעקסָאר אינָאס .רעטָאפ ןייז ןופ

 ןיא סעזיוו-רָאפניירא ןוא ןטרָאּפסַאּפ ןקידיילרעד ןזיוואב ןוא ,דנאלסיוא ןיא ןעוועג
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 -רעטניא ראפ רעגַאל א ןיא המחלמ יד טבעלעגרעביא טָאה ,דנַאל שינַאקירעמַא-םורד ַא

 ןייק ןעמוקעגנָא רעטסעװש ןוא רעטומ רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא רעדנעלסיוא עטרינ

 ,עדַאנַאק

 עכלעוו ,"יקסווָאקינָארב , טפַאשלעזעג-טרָאּפסנַארט רעד ןיא טעברַאעג בָאה ךיא

 .עמריפ-יוב רעשטייד ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאווראפ ןרָאי-המחלמ יד ןיא זיא
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 ןופ ןטרַאק-סטעברַא יד טלפמעטסעג ןשטייד יד ןבָאה ,עיצקַא רעטייווצ רעד ראפ

 ,עירטסודניא-סגירק רעד רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד רָאנ ןוא ןדיי עטקיטפעשַאב יד

 םעד ןבָאה טשינ סאד לייוו ,ןבעל -- טיידאב טָאה סָאד .לפמעטס םעד ןעמוקַאב ןבָאה

 טָאה ,טעברַאעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא עמריפ יד .לייטרוא-טיוט א ןעוועג זיא לפמעטס

 ךיא ןיב רעבירעד ."בירטעב רעקיטכיוו-סגירק, סלַא טנעקרענָא טשינ ָאּפַאטסעג יד

 ןפעלש ןבױהעגנָא ןבָאה םיחצור יד ןעוו ,םוקמוא םוצ טיירג ןעוועג שיגָאלָאכיסּפ

 ןעוו .עלעפמעטס "עכעלקילג, סָאד ןעמוקַאב טשינ ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןבוטש יד ןופ

 ןעק ןעמ סָאװ ,סעכלעזַא ןעשעג זיא ,םייה ַא זדנוא וצ ןעמוקעג ןענעז ןשטייד יד

 -- ךארפש רעשטייד רעד ןיא רימ טימ ךערפשעג ןצרוק א ךָאנ .סנ סלַא ןענעכײצַאב

 לָאמַאטימ ייז זיא יצ ,טשינ סייוו ךיא .םייה רעד ןיא ןזָאלעגרעביא רימ ייז ןבָאה

 ,שטייד רעטוג רעד ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא'ס רעדָא ,לדיימ גנוי ַא ןעוועג דָאש ַא

 ןענעז עטנעָאנ עניימ .טעװעטַארעג ןיב'כ זַא ,זיא טקַאפ א -- טדערעג בָאה'כ ןכלעוו

 .טרעיודעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה דיירפ יד .קילג ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג

 רענלעז עשטייד עטושפ זַא ,טכַאדרַאפ א טַאהעג ,הרבס א ,טָאה ָאּפַאטשעג יד

 טקישעג ייז ןבָאה ,ןדיי עכעלקילגמוא יד וצ תונמחר ןזייווסיורא לָאמַא ךָאנ ןענעק

 גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד טפרַאדַאב ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ָאטעג ןיא

 יד ייב ןטעבעג ךיז טָאה רעטומ ןיימ םגה .ץַאלּפ"סובָאטױא ןפיוא ןביירטפיונוצ

 רעד ראפ ןופ עטנַאקַאב עטוג ןעוועג בגא ןענעז סע ,עכלעוו ןשיווצ) ןטנַאיצילָאּפ

 זדנוא ןבָאה ייז ןפלָאהעג טשינרָאג סע טָאה ,ןזָאלרעביא ךימ ןלָאז ייז ,(המחלמ

 ןעלפמעטס יד טימ יד טריטרָאס ןעמ טָאה גנַאגנײרַא םייב ּוװ ,ץַאלּפ םוצ ןבירטעג

 ןבעל ,ץַאלּפ ןטימ ןיא ןעינק וצ ןלױפַאב ןעמ טָאה ןעלפמעטס יד ןָא יד .ייז ןָא ןוא

 תעב ןוא ןסובָאטיוא יד ףיוא לַאז-עטרַאװ סלַא טנידעג טָאה סָאװ ,עדייבעג רעד

 טַאהעג טשינ בָאה ךיא יוו ױזַא .טמַא-סטעברַא ןשטייד ןופ ָארויב סלַא -- עיצַאּפוקָא רעד

 ץעז א טימ ןוא ןאמ ןוא רעטומ ןיימ ןופ ןעמונעגוצ ךימ ןעמ טָאה ,עלעּפמעטס סָאד

 עכלעוו טימ ,"פעק עשיצעק,) רענייטש יד ףיוא ןעינק וצ ןעגנּוװצעג עבלָאק רעד ןופ

 .קיטליגכיילג ירמגל ןעוועג ןיב ךיא .(ץַאלּפ-ןסובָאטױא רעד טריקורבסיוא ןעוועג זיא'ס

 .עוויסַאּפ ןוא עטרינגיזער א טיוט ןפיוא טראוועג ,גנונעּפָאה ןייק ,דחפ ןייק טליפעג טשינ
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 םעניא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ,ןבעל ןטימ קידנריקיזיר ,ןַאמ ןיימ טָאה טייצנשיווצ ןיא

 טָאה רע .ןפלעה רימ לָאז רע ,רעטלַאוורַאפ םעד ןטעב ןביוהעגנָא ןוא טמַא-סטעברַא

 ,גנוניווו רעד ןיא טעברַאעג םיא ייב טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןיימ טנעקעג טוג

 ןעמוקעגוצ זיא רעטלַאווראפ רעד .טרָאּפסנַארט ןופ ןעמענסיורַא ךימ טגָאזעגוצ ןוא

 זַא ,ןגָאז טרָאד ןוא ָאּפַאטשעג יד ןציז סע ּוװ שיט םוצ ןייגוצ ןסייהעג ןוא רימ וצ

 ךימ טעב ךיא ןוא ןשטייד יד רַאפ גנומענרעטנוא רעקיטכיוו א ןיא טעברַא ןַאמ ןיימ

 ןעגנַאגעגוצ ןַאמ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב שינעּפַאלקיץרַאה טימ .םיא טימ ןזָאלרעביא

 קידנרעטיצ ַא טימ .ערַָאנ-ןבייל ַא יוו ןעזעגסיוא ןגיוא עניימ ןיא טָאה סָאװ ,שיט םוצ

 ןעמונעג טָאה ץעיװָאּפַאטשעג ןייא .ָאטעג ןיא ןזָאלרעביא ךימ ןטעבעג ךיא בָאה לוק

 ןעמָאנ ןרעדנא ןַא ךָאד טסַאה, :טגָאזעג ,יז ןענעיילרעביא ןכָאנ ןוא עטרַאק ןיימ

 ןעמוקעגרַאפ זיא הנותח רעזדנוא זא ,טרעלקעגפיוא םיא בָאה ךיא ."ןַאמ ןייד יוו

 םעד ןרעדנע וצ טייקכעלגעמ ןייק טאהעג טשינ בָאה'כ ןוא גנַאל טשינ טשרע

 שטייד רעד טָאה .שינעגייצ-הנותח יד ןעמונעגסיורַא ךיא בָאה ייברעד .ןעמָאנ-עילימַאפ

 טָאה םעד ףיוא ."ןרָאװעג טריראפערפ טנייה זיא שינעגייצ יד, :ןָאטעג גָאז ַא שינָאריא

 ןרעטניה ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,טַארנעדוי ןופ סעזערפ רעד, ןַאמקלָאפ ןפורעגנָא ךיז

 טָאה טציא ."שינעגייצ קיטכיר ַא זיא'ס ,ןבירשעגרעטנוא סָאד בָאה ךיא , :שטייד

 רענייא טָאה לָאמַא טימ ...ןבעל טשינ רעדָא ,ןבעל -- טייקליטש עטנַאּפשעג ַא טשרהעעג

 ןוא עציילפ ןיא ןבעגעג ּפַאלק ַא שירעדורבטוג רימ ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד ןופ

 טָאה טנעמָאמ םעד ןיא ןוא -- "הנותח ןייד ףיוא ןעוועג ךָאד ןיב ךיא, :טגָאזעג

 ױזַא ..עטרַאק-סטעברַא ןיימ ףיוא לפמעטס םעד טפַאלקעגפיורַא ץעיװָאּפַאטשעג רעד

 ,טנַאיצילָאּפ ןופ רעטרעוו עכעלטע תקנַאדַא ,ןרָאװעג טרעגנעלרַאפ ןבעל ןיימ זיא םורַא

 רעייז ,ןיימ ףיוא ןעוועג טשינ ללכב ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ןוא טנעקעג טשינ בָאה'כ ןכלעוו

 .המחלמ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא הנותח רעקירעיורט

 ןיימ טימ קירוצ ןענופעג ךיז ךעלדנע עטלמוטעצ ןוא עטשַארעביא ןַא בָאה'כ ןעוו

 ץלַא ןיא ןגייטש עכלעוו ,ןשינעעשעג ןופ תודע ןַא ןעוועג ךיא ןיב ,ןאמ ןוא רעטומ

 עטלּפמעטסעג יד ןופ סרעציזַאב עלַא .םונהיג סעטנַאד ןגעוו ןפירגַאב ערעזדנעוא רביא

 םורא ןרישרַאמ ןוא ךעלטסקעז ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןליופאב ןשטייד יד ןבָאה ,ןטרַאק

 -עגסיורַא ייז ןבָאה ךָאנרעד .ךייה רעד ןיא ןטרַאק ענעביוהעגפיוא יד טימ ץַאלּפ םעד

 ,טנעה יד רַאפ רעדניק עניילק טימ סרעטומ ןוא סרעטָאפ יד ןעייר יד ןופ טפעלש

 .עקילעפוצ א ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא עיצקעלעס עקיזָאד יד .עקיד ןוא טייל עטלַא ךיוא יוו

 -.ס .ס ןוא עירעמרַאדנַאשז טימ ןטייז עלַא ןופ טלעטשעגמורַא ןעוועג זיא ץאלפ רעד

 .תונברק יד ףיוא רעוועג-ןישַאמ רעייז טליצעגנָא ןטלאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנולייטפָא

 יד ןטלַאהַאב וצ טימַאב ךיז תוחוכ עלַא טימ ןבָאה עמַאמ-עטַאט עטלפייווצרַאפ

 ןיא ךיז ןעמוקַאבסױרַא ןַאקרַאּפ ןכױה ןכרוד טווורפעג ןבָאה ערעדנַא ,ךעלרעדניק
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 יד .רעדניק יד ןּפוטשכרורדַא גנומיוצרַאפ רעד ןיא ןעגנונעפע יד ךרוד רעדָא ןסיורד

 ןענעז רענייטש יד ןוא ןדיי עקיזָאד יד ףיוא רעייפ א טנפעעג ףכית ןבָאה םיחצור

 -עגקירוצ גנַאגכרוד ןלָאמש א ךרוד זדנוא טָאה ןעמ ןעוו .טולב טימ ןרָאװעג טברַאּכַאב

 סָאװ רָאנ ןבָאה עכלעוו ,סעמַאמ יצ ,סעטַאט עטלפייווצראפ יד ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןבירט

 ,ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז ןסירעג ,טנַאװ ןָא ּפָאק םעד ךיז טּפַאלקעג ,רעדניק ערעייז ןריולרַאפ

 סָאד סָאװ ןפיירגַאב ןביוהעגנָא ךיא בָאה טציא .טייקדליוו ןוא גַאטייוו ןופ ןגירשעג

 ..םונהיג טניימ

 .ןריפאפ עשירַא ףיוא ָאטעג ןופ ןפיולטנַא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה גָאט םעד

+ 

 .יורפ רעשיליופ ַא ןופ שינעגייצ-הנותח קיטכיר א ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג זיא זדנוא

 .ןפיולטנַא ןופ ןאלפ םעיונעג א טעברַאעגסיוא ןוא דנַאלסיוא ןיא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו

 ןרַאפ ץלַא ןטיירגוצ ידכ ,קעווא ןיילַא ךיא רָאפ טשרע םוצ זַא ,ןרָאוועג טמיטשַאב זיא'ס

 ךיא בָאה ענרָאט ןיא החפשמ רעשיליופ רעכעלדניירפ א ןופ .רעטומ ןיימ ןוא ןאמ

 רעטכָאט יד ,עשרַאוו ןיא יורפ רעשיליופ רעגנוי א וצ ווירב-עיצַאדנעמָאקער א ןעמוקַאב

 טלָאמעד זיא רעטָאפ ריא .ַאקסוואסיל אנילאה ,עטסָארַאטס רענרָאט םענעזעוועג ןופ

 .ץיוושיוא ןייק טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ןעמ טָאה רעטומ יד ןוא ןָאדנָאל ןיא ןעוועג

 טרישרַאמסױרַא טָאה עכלעוו ,עפורג א וצ ןענַאטשעגוצ ךיא ןיב 1942 ילוי ףוס

 טײקמַאזקרעמפיוא-טשינ יד טצונעגסיוא ךיא בָאה געוו ןפיוא .טעברַא רעד וצ ָאטעג ןופ

 -םערָא םעד ןעמונעגּפָארַא ,רעיוט ןטסטנעָאנ ןיא ןפָאלטנַא ןוא רַאדנַאשז ןשטייד םענופ

 ןופ ָארויב ןיא קעווַא ןוא ןָאזעניבמָאק-סטעברַא םעד ןפרָאװעגקעװַא ,דוד-ןגמ ןטימ דנַאב

 טרָאד רעטקיטפעשַאב רעד .טעברַאעג רעירפ בָאה'כ וו ,"יקסווָאקינַארב , עמריפ רעד

 ףליה ןייז טגיילעגרָאפ רימ טָאה ,טסירק רעטוג ןוא רעכעלטנרָא ןַא ,קישזַאק ,רעּפָאש

 -רעפעג רָאג זיב א ןעוועג זיא סָאד .עיצַאטסדןַאב רעד ףיוא קעווַא רימ טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ,עמומ ןיימ זַא ,ךָאנ טרפב .ענרָאט ןיא טנעקעג ךימ טָאה ןעמ לייוו ,גנומענרעטנוא עכעל

 ןעוו ,טנַאיצילָאּפ ןשיליופ א ןופ סַאג ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,ןַאמרעמירּפ יורפ יד

 .ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןוא ןעוועטַאר ךיז טלָאוועג טָאה יז

 אנילאה קנַאד א ןוא עשרַאוו ןייק ןעמוקוצנָא ןעגנולעג רימ זיא ןגעווטסעד ןופ

 -עגנייא טרָאד ךיז ךיא בָאה ,רעמיצ א ןעגניד ןפלָאהעג רימ טָאה עכלעוו ,ַאקסווָאסיל

 ןיא ןטייצ ענעי ןיא םעלבָארּפ עטסרעווש סָאד זַא ,ןסעגראפ טשינ ףרַאד ןעמ .טנדרָא

 טשינ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד לייוו ,גנוניוו א ןופ עגַארפ יד ןעוועג עקַאט זיא ,עשראוו

 .ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא תוריד יד ןיא ךיז וצ ןעמענניירַא טלָאוװעג

 ןעמוק ןלָאז רעטומ ןוא ןַאמ ןיימ זַא ,ןעגנוטיירגוצ עקיטיינ עלא טכַאמעג בָאה ךיא

 ןופ קירבַאפ סנעמעוו ,ףתוש סרעליפש ,קַאשזק 'ה ןופ ףליה רעד טימ .עשרַאוו ןייק
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 ןבעג וצ ןסיוו וצ ןעגנולעג רימ זיא ,ָאטעג ןופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז טָאה ןזילאוו

 ןבָאה ךָאנרעד ,ןַאמ ןיימ ןעמוקעג זיא ןכיג ןיא .סערדַא רעוועשרַאוו םעד עטנעָאנ עניימ

 ערעווש רעייז ןיא טבעלעג רימ ןבָאה בייהנָא ןיא .ןעמַאמ יד זדנוא וצ טגנערבעג רימ

 ןביוש ןָא רעמיצ ַא ןיא ,רעטניוו ןרעווש ַא תעב ,טלעק ןוא רעגנוה ןיא ,ןעגנוגנידַאב

 .1939 רָאי ןיא עשראוו ןופ גנורידרַאבמָאב רעד תעב ךָאנ ןלַאפעגסיורַא ןענעז עכלעוו

 טעברַאעג טָאה ןַאמ ןיימ .טעברַא ןענופעג רימ ןבָאה ,גנוטייצ רעד ןיא ןסנָאנַא קנַאד ַא

 רעטַאווירפ ,רעניילק א ןיא -- ךיא ,עילָאװ רעד ףיוא "עקרעווספיליפ,  קירבָאפ רעד ןיא

 -רושז רעד ןגעקטנַא -- !לרוג ןופ עינָאריא -- ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עמריפ רעשטייד

 טָאה'מ רָאנ ,גירק ןראפ ןענרעל טלָאװעג קרַאטש ױזַא בָאה'כ רעכלעוו ןיא ,לוש-ןטסילַאנ

 ןענופעג ךיז לוש רעד ןיא ןבָאה טציא .םַאטשּפַא ןיימ בילוצ ןעמונעגנָא טרָאד טשינ ךימ

 ,ס .ס רעד ןופ ןעניזַאגַאמ-ןרידנומ יד

 ןעוועג זיא טייקרעכיז בילוצ לייוו ,רעמיצ ַא ןעגנודעג ךיא בָאה רעטומ ןיימ ראפ

 טָאה ,ןרעױדַאב םוצ .ןשטנעמ ליפ וצ ןעניווו טשינ ןלָאז הריד ןייא ןיא זַא ,ןשטנווועג

 -עגנָא טרָאד ןוא ָאטעג רענרָאט ןיא ןטלַאהעג ךיז קיטומ ױזַא טָאה עכלעוו ,עמַאמ ןיימ

 ןטייקירעווש עלַא טימ ךיז ןעלגנַאר וצ ױזַא יוו טסּוװעג ןוא עמערָא רַאפ ךיק ַא טימ טריפ

 ןופ ןשזַאטנַאש עטּפָא יד בילוצ ןכָארבעג ןצנַאג ןיא טציא ךיז טָאה -- טייצ רענעי ןופ

 טפעלשעגניירַא טּפָא יז ןבָאה עכלעוו ,"סעקינווָאצלַאמש, .ג .ַא יד ,ןפרּוווסיוא-ןקַאילֶאּפ יד

 "ןפיוקסיוא ,טשינ ךיז טעוו יז ביוא ,ןשטייד יד ןבעגרעביא טימ טָארדעג ןוא רעיוט ַא ןיא

 סעטָאלז עכעלטע יד ןעמענוצ ריא ייב ןגעלפ ייז .גנוריצ רעדָא ,טלעג עמוס ַא רַאפ ייז ייב

 ,ָאפאטסעג רעד רעביא טשינ ריא טיג ןעמ סָאוו ןעיירפ ךיז געמ יז זַא ,טגָאזעג ייברעד ןוא

 טָאה ,ןשזַאטנַאש עקידרדסכ עטפָא יד בילוצ ."ףייז ףיוא ןטעברַארעביא,, יז טעוו עכלעוו

 ןופ החפשמ ַא ייב טנדרָאעגנייא ךיז יז טָאה ךעלדנע .הריד יד ןשיוט טזומעג טפָא יז

 ןיא ןעוו .ָאטעג ןטימ טצענערגעג טָאה סָאװ ,סַאג עקסווָאנַארומ רעד ףיוא ,רעטעברַא-ןַאב

 ריא םיתבהיילעב יד ןבָאה ,דנַאטשפיוא רעד ןכָארבעגסױא לירפא ןט19 םעד זיא ָאטעג

 סָאד זיא רעטעברַאיןַאב יד ראפ ..."ךעלעדיי יד טעדרָאמ ןעמ , יוו ןקוק וצ טגיילעגרָאפ

 ןייק ןפורסיורַא טשינ ידכ ,רעטומ ןיימ ןוא ,לקַאטקעּפס רעטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג

 םעד ןשרעהַאב תוחוכ עלַא טימ ןוא ןקוקוצ ךיז ןעמעלַא וצ טזומעג טָאה ,טכַאדרַאפ

 רעבָא ,רענייטשלַאג ףיוא ןטילעג גנַאל-ןרַאי טָאה יז .ןלאפאב יז זיא רעכלעוו ,שואי

 תוחיצר עכעלקערש יד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ,טציא .טלייהעגסיוא ןופרעד ךיז טַאהעג

 עפרַאש ןעמונעגנָא טײקנַארק עטײנַאב יד טָאה ,רעניווונייא"ַאטעג יד ןענערברַאפ ןוא

 ןפיוא ,לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג ןוא ןגָאטײװ עכעלקערש ןופ ןטילעג טָאה יז ,ןעמרָאפ

 ,רימ רעסיוא .תורבקה-תיב רענדורב ןפיוא ןעוועג רבוק יז טָאה ןעמ .שיטיעיצַארעּפָא

 ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,גרעבלרעפ קעלעפ .רגמ ור רעטצעל רעד וצ טיילגַאב ריא ןבָאה

 .המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ןעמוקעגמוא שיגַארט ןוא ןיּפַאּפ עשירַא ףיוא ןטלַאהַאבסיוא
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 -נָא רעד רעטנוא ,דנַאטשפיוא רעשיליופ רעד ןכָארבעגסיוא זיא םורַא רָאי ַא ןיא

 ךיז רימ ןבָאה םישדח יירד ןופ ךשמ ןיא .יקסווָארָאמָאק-רָאב לַארענעג ןופ גנוריפ

 רעד ןופ ןוא טפול רעד ןופ ןשטייד יד ןופ טרידרַאבמָאב ,שזָאבילָאשז ףיוא ןענופעג

 סלַא טעברַאעג טָאה שזָאבילָאשז ףיוא רעלדנעטשפיוא יד ןופ לָאטיּפש םעד ןיא .דרע

 .עשרַאװ ןיא טציא טבעל רעכלעוו ,דלעפנייש טנומגיז רָאטקָאד רענרָאט רעד גרוריכ

 יד יוו םעד ךָאנ .רעלדניפש סקַאמ ןוא אקנַאי ןעמוקעגמוא ןענעז דנאטשפיוא ןתעב

 -רעביא םעניא ןרָאװעג טריפעגרעביא רימ ןענעז ,שזָאבילָאשז ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד

 רָאי בלאה ַא טימ טשרע ּווו ,עיקסנָאק לטעטש ןיא ךָאנרעד ,ווָאקשורפ ןיא רעגַאל-סגנַאג

 .המחלמ יד ןקידנערַאפ ןבילוצ ,יירפ ןעוועג רימ ןענעז רעטעפש

 סוריןייטשנראב אלעה
 (הינתנ)

 ַאטעג רענרָאט ןיא דנאטשרעדיוו ןגעוו תונורכז

 ןופ טייו טשינ ,סַאגיענשטרַאװלָאפ רעד ףיוא טניווועג רימ ןבָאה ענרָאט ןיא

 ןבלַאה א רעביא .לוּפָאק רעסיורג א טימ וויסאמ רעקיזיר א -- לוש רעסיורג רעד

 טָאה רַאפרעד ןוא .יובפיוא ריא רעביא טגנערטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה טרעדנוהרַאי

 .רערעטשעצ עשיטסירעלטיה יד ךרוד ןטכינרַאפ ךיז לענש ױזַא טזָאלעג טשינ לוש יד

 ,לוש יד ןסירעגפיוא טימאניד טימ ,ןשטייד עטרוכישעגנָא ןבָאה תעל-תעמ ןצנַאג א

 ,שיורעג ןוא םערוטש ַאזַא טימ תוברוח יד ןטימניא ןלַאפעגניירַא זיא לוּפָאק רעד זיב

 ןרעביא ןוחצנ ןטימ עטרוכישרַאפ ,ןשטייד יד .ןרָאװעג טרעטשעצ טלָאװ טלעוו יד ךיילג

 .ןעמייה עשידיי ןופ רעטצנעפ יד ןיא ןסָאשעג םייהַא געוו ןפיוא ןבָאה ,שודק םוקמ

 טשינ ,ןעשעג זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ ןקָארשרעד, טליונקעגפיונוצ ןסעזעג ןענעז רימ

 .רעכעלקערש ךָאנ ןייז טעוו ,ןעמוקרָאפ רעטייוו טעוו'ס סָאװ סָאד זַא ,קידנסיוו

 ,בױהנָא ןיא טָאה סָאװ ,ָאטעג ןיא ןבירטעגניירַא זדנוא ןעמ טָאה ןכיגניא

 קידתמא ןַא טליּפשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה סע ,לַאטרַאװק ןשידיי ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא

 ןיא ןעגנוריפסיורַא ,סעיצאדיווקיל, ץַאלּפ-גָאלשמוא ,סעיצקעלעס ,ןעגנופאכ :םונהיג

 ,לענשיץילב ןרָאװעג טקידנעעגסיוא זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד .סעירָאטַאמערק יד

 .ָאטעג יד ןטינשעגוצ רדסכ ןעמ טָאה לָאצ ריא טיול ןוא רענעפמורשעגנייא ןרָאװעג

 ןוא רעקיטסייג רעד ןופ ןטקַאפ עטסּוװַאב ללכ ךרדב יד ןרזחרעביא ָאד טשינ ליוו'כ

 רעד רעביא טריפעגכרוד ןבָאה ןטידנַאב עניורב יד עכלעוו ,גנוטכינרַאפ רעשיזיפ
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 ,ךילב סָאד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רעבָא לעוו'כ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעזָאלצוש

 ָאטעג ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סָאד .תונכש רעזדנוא ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ

 ןטַאדלָאס עשטייד עטעוועדליוועצ .עיצאדיווקיל רעטשרע רעד תעב ,"םעבמעד דָאּפ,

 ןופ ןעזסיוא םעד ןריולרַאפ גנַאל ןופ ןיוש טָאה סָאװ ,הריד א ןיא ןיירַא ןענעז

 יד .רעגנוא עשיל טניווועג עילימאפ ןייז טימ טָאה טרָאד .ןשטנעמ רַאפ גנוניווו א

 ,עשיל .החפשמ עצנַאג ןייז קידנטיוט ,ןסיש ןביוהעגנָא דנילב ףיוא ןבָאה ןשטייד

 קידנטעב ,יורפ ןייז ןופ רעפרעק ןטיוט ןבעל טגײלעגקעװַא ךיז טָאה ,סָאד קידנעעז

 ןקידנגיל םענופ טקזוחעג ןבָאה ןשטייד יד .ןסישרעד םיא ךיוא ןלָאז ייז םיחצור יד

 עשיגַארט עקיזָאד סָאד .ןסָאשרעד םיא ןבָאה ייז זיב ןגָאלשעג ןוא םיא טעּפָאקעג ,דיי

 .ל"ז ןייטשנרָאב והילדג רעטָאפ ןיימ ןעזעג טָאה דליב

 ןדיי עטפדורעג דצמ דנאטשרעדיוו םענעּפָא ןופ ןלאפ עטפָא ענרָאט ןיא ןעוועג

 ,דניק ןייז ןעמענוצ טלָאװעג ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ייב ,רעכַאפ רענשזריק רעד

 -אפטסעג יד טעּפָאקעג ןוא טעּפַארדעג ,ןגָאלשעג ןוא ןָאט סאד טזָאלעג טשינ טָאה

 םיא ףיוא ןסָאשרעד ,דרע רעד ףיוא טרעגלאוועגמוא םיא ייז ןבָאה ףוס םוצ .טייל

 .ןפוא ןשילַאיטסעב ַא ףיוא טעגרהרעד סעבלָאק-ןסקיב יד טימ םיא ךיוא ןוא דניק ןייז

 ןופ קילבנָא ןיא טקידייטרַאפ קידריוו ךיז טָאה ןַאבלַא רעקירָאי-18 רעד ךיוא

 ץעז א טגנַאלרעד ןוא ןעינקרעדינַא טלָאװעג טשינ רע טָאה ץאלפדגַאלשמוא ןפיוא .טיוט

 ןקידעבעל א םיא ןבָאה ןשטייד יד .םיא ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ-.ס.ס םעד

 .רעקיטש ףיוא ןסירעצ

 קיצרעפ עכעלטע ןופ גנוטלַאה עשידלעה יד ןכיירטשוצרעטנוא ךיוא יאדכ זיא סע

 ןענעז ייז ןעוו .רעקנוב סגרעבנעטָאר ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 ייז .ייז ןופ עכעלטע קידנטיוט ,ןשטייד יד וצ ןסָאשעג ייז ןבָאה ,ןרָאװעג טקעדטנַא

 .םוקמוא רעייז ןופ ףוס ןזיב טפמעקעג שידלעה ןבָאה

 ,טנגוי יד ןעמונעגמורַא סרעדנוזַאב זדנוא ייב טָאה גנוגעוואב-דנַאטשרעדיוו יד

 ןּפינקוצנָא ןעגנולעג זיא טייצ רעד טימ .ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו

 עקָארק ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ גנוגעוואב-דנאטשרעדיוו רעד טימ טקַאטנָאק ַא

 בילוצ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעשיליופ רעד טימ ןוא

 רעד זיא ,ןעגנוקינייפ ןוא סעיצַאדיווקיל ,ןעגנוגלָאפרַאפ ,ןראפעג עקידנרעיול יד

 רעזדנוא טָאה ןגעווטסעדנופ .ןסירעגרעביא ךיז טפָא ןוא רעזיול א ןעוועג טקַאטנָאק

 ןופ ןוז רעד .גנוקידייטרַאפ יד טריזינַאגרָא תוחוכ עכעלשטנעמרעביא טימ טנגוי

 .רעד ףיוא רעבירַא אטעג ןופ זיא ,(ןעמָאנ ןייז טשינ ךיא קנעדעג ,רעדייל) טחוש

 טנגוי רעשידיי רעוועקַָארק רעד טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש א ןדניבנָא ידכ ,טייז רעשירַא

 זיא םיא .טריטסערַא ןוא טקעדטנַא םיא ןבָאה ןשטייד יד .דרערעטנוא ןשיליופ ןוא

 יד ףיוא קידנסיש ,ןפיולטנַא ןוא טנעה ערעייז ןופ ךיז ןסיירוצסיורַא ןעגנולעג רעבָא
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 ,ןפאכ םיא קידנענָאק טשינ ,םיחצור יד ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע .רעגלָאפרַאפ

 טעוו ןוז סטחוש םעד ביוא ,ןדיי טנזיוט ןעגנערבמוא טימ ָאטעג םעד טָארדעג ןבָאה

 רוחב רעד טָאה ,דרָאמ-ןסַאמ ַאזַא וצ ןזָאלרעד טשינ ידכ .ןבעגעגסיורא ןרעוו טשינ

 | .טנעה עשטייד יד ןיא ןבעגעגרעביא ךיז ןיילַא

 ןוא דנַאטשרעדיוו ןופ ןלַאפ עטריזינַאגרָא ןוא עשידַארַאּפס ליפ ךיוא ןעוועג

 ןציטָאנ יד ןענעז רעדייל רעבָא ,טנגוי רעקיטומ רעזדנוא ןופ גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז

 גנערב ךיא .ָאטעג רענרָאט ןופ ןפיולטנַא ןיימ תעב ןעגנַאגעג ןריולרַאפ םעד ןגעוו

 .ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ יד רָאנ רעבירעד

 םידיחי יצ עּפורג ערעדנַא ןַא טגעלפ לָאמעלַא סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 חטש ןפיוא טָאה ,ָאּפַאטסעג ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפניירַא רעלדנעטשרעדיוו יד ןופ

 טריזינַאגרָא יז טָאה סָאד .ריעצה רמושה ןופ טנגוי עפורג א טקריוועג ָאטעג רענרָאט ןופ

 יד .ײקַאװָאלסָאכעשט ןוא ןרַאגנוא ןייק -- ץענערג טייז רענעי ףיוא ןייגרעבירַא סָאד

 יז ןוא טכירעגמוא ןפָארטעג עפורג עקיזָאד יד טָאה ָאטעג ןופ עיצַאדיווקיל עטצעל

 טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאפ יד טימ טקַאטנָאק ַא ןּפינקוצנָא ןזיוואב טשינ ןבָאה

 ,רעדורב :טרעהעג ןבָאה עפורג רעקיזָאד רעד וצ .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד טימ

 ,(סָארג םייה רעד ןופ) ערדירב יורפ ,רעלסיש רעטסעווש עדייב ,רעלסיש ,ןָאהבער

 ןייז טימ "ושטבוק,, םינָאדוועספ ןרעטנוא טנַאקַאב ,רמוש רערעלוּפָאּפ רעד ןוא סוארטש

 טימ טלעטשעגמורַא טכידעג ןעוועג טלָאמעד ןענעז ןרעױמ-ָאטעג יד .רעדורב ןרעגניי

 יצ שטייד רעטנפָאװַאב ַא ןענאטשעג זיא טירט ןעצ עדעי ףיוא ,ןטַאדלָאס עטנפָאװַאב

 ןריפכרוד ןופ םירמוש יד ןקָארשעגּפָא טשינ ירמגל רעבָא טָאה סָאד .רעניַארקוא

 ןופ ןפַאלטנא טכַאנייב ייז ןענעז טנַאה ןיא רעוועג טימ .ןַאלּפ ןטנכייצעגנָא םעד |

 .וטפיוא םעד ןופ טייקשידלעה ןוא םענרַאפ םעד ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש .ָאטעג

 יקעווא ןוא ןרעױמ-ָאטעג יד רעסיוא ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג ייז זיא ,קידנסיש

 ייז טָאה ָאד .רעדלעוו רעווַאכוט יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,טָאטש ןופ לייט"םורד ןיא

 -נוווראפ םעד זיולב .טעדרַאמעגסיוא ןוא טלגנירעגמורַא ייז ,עּפורג-.ס .ס ןַא טכיירגרעד

 ןרעדנא ןייק .ןעװעטַארוצּפָא ךיז ןעגנולעג זיא רעדורב ןייז ןוא "ושטבוק, טנַאה ןיא ןטעד

 לָאמ ןטייווצ םוצ ידכ ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה געוו

 .עדייב ייז ןבעל ןעגנַאלק ענענַארַאפ טיול .ןעגנולעג ךיוא ייז זיא סָאװ ,לזמ סָאד ןווורפ

 רעזדנוא ןופ ליפ .ןלַאפ עשידַארָאּפס ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .דובכ ןשידיי םעד טקידייטרַאפ טנַאה ןיא רעוועג טימ טָאה טנגוי

 יד ןופ ןדיי יד ןזיוועגסיורַא ךיוא ןבָאה דנאטשרעדיוו ןופ ןעמרַאפ עסיוועג

 יד ןענַאמרעד ָאד זומ'כ .ענרָאט ָאטעג ןיא ענעבירטעגפיונוצ ,ךעלטעטש עקימורַא

 ןפָאלטנַא לָאמ ייווצ זיא יז .ענרָאט ןבענ עווָארבמָאד ןופ רעשיילפ רתסא יורפ עקירָאי5

 ןּפינקוצנָא טימַאב ךיז טָאה יז .עירָאטַאמערק ןיא טריפעג טָאה סָאװ ,טרָאּפסנַארט םענופ
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 טָאה יז רעדייא ,רעדייל .רעדלעוו עקימורַא יד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טימ טקַאטנָאק ַא

 .ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעטצעל רעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ יז זיא ,טכיירגרעד סָאד

 טיירגעגוצ רעירפ ןופ זיא סָאוו ,לאנימול קידנעגנולשּפָארַא ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא יז

 .ןטסירעלטיה יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפניירא עקידעבעל א טשינ לָאז יז ידכ ,ןרָאװעג

 עשידיי יד שיטאמעטסיס ןדרָאמ םינָאלווייט עשיטסירעלטיה יד זַא ,קידנעעז

 ןעוועטַאר ידכ ,ןפיולטנַא וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ָאטעג ןיא ענעסַאלשעגנייא ,גנורעקלעפַאב

 -ָאּפַאטסעג יד ןעוו ,גנולדיזסיוא רעטירד רעד ברע ,טנוװָא קיטנוז א .ןרעטלע עניימ ןוא ךיז

 ךיז ,גנומיוצראפ יד ןכערבסיוא ןכרוד, ךיא בָאה ,ןרוכישנָא טוג ךיז ןגעלפ טייל

 רעכעלשטנעמרעביא ןופ טנעמַאמ א ןעוועג זיא סאד .ָאטעג ןופ ןעמוקַאבסױרַא

 ,ָאטעג סָאד ןטיהעג ןבָאה עכלעוו ,ןפרּוווסיוא עשיניארקוא יד לייוו ,ימ ןוא גנוגנערטשנָא

 ךָאד זיא רימ .אפוג ןשטייד יד יו רעקיסיילפ ליפ ןעוועג ןדיי ןפדור םייב ןענעז

 ןפיול ךיז טזָאלעג ןוא לַאטרַאווק םענעסָאלשעגּפָא םענופ ךיז ןגירקוצסיורַא ןעגנולעג

 ןטימ טריפעג יוו ןוא שזישזק ףרָאד םייב גנוטײל-רעסַאװ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 ייב טעברַאעג טַאהעג לָאמַא טָאה רעכלעוו ,רעיופ םעד וצ ןיירַא ךיא ןיב ,טקניטסניא

 ןטלַאהאבסיוא ןעוועג ןיוש זיא סע ּווו ,רעקנוב א טאהעג טָאה רע .ןרעטלע עניימ

 ּפָאק ןרעביא ךאד א ןבעגעג רימ טָאה רעיופ רעד .(ןָאזרעּפ 5) רעלקומש עילימַאפ יד

 עניימ טימ טקַאטנָאק ַא ןּפינקנָא לָאז רע ןדערוצרעביא םיא ןעגנולעג זיא רימ ןוא

 טלָאמעד דָארג רע טָאה עזייוורעכעלקילג .ָאטעג ןופ ןעמענוצסיורַא ייז ידכ ,ןרעטלע

 .ןלאירעטַאמ עסיוועג ןגָאװ ןייז טימ קידנריפוצ ,ָאטעג ןופ חטש ןפיוא טעברַא טַאהעג

 עניימ ָאטעג ןופ ןריפוצסיורא ןעגנולעג םיא זיא לציפש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ

 טָאה'מ ּוו ,רעקנוב ןגנע ןַא ןיא ןעוועג ןשטנעמ טכַא רימ ןענעז טלָאמעד .ןרעטלע

 ,טיובעג ױזַא ןעוועג זיא רעקנוב רעד .םישדח 27 ןופ ךשמ ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 ךיז טָאה שינעטלעהַאב יד .ןציז רעדָא ,ןגיל רָאנ ,ןייטש טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ זַא

 .טלַאק ךעלנייוועגרעסיוא ןוא סַאנ ,רעטצניפ ןעוועג זיא'ס ,םעדיוב א ףיוא ןענופעג

 ,םערוטש רעדָא ןגער א תעב רָאנ .ןרעוו טלמישרַאפ ןצנַאגניא טגעלפ ,העש 12 ךָאנ ,טיורב

 .טייהרעליטש ךיוא סָאד ןוא ,ןדערוצסיורא טרָאװ א ןביולרעד טנָאקעג ךיז רימ ןבָאה

 טָאה ןעמ ןעוו ,ןָאט ייוו קרַאטש ןבױהנָא געלפ ,ןגייווש ןכָאװ עגנַאל ךָאנ ,זדלַאה רעד

 ןיא לייוו ,דחפ ןקידנעטש ןיא טבעלעג טָאה'מ .ןדערוצסיורא טרָאװ א ליומ סָאד טנפעעג

 געלפ טיוט ןופ טסנעפשעג סָאד ןוא ןעגנוכוז עטפָא ןעמוקרָאפ ןגעלפ טנעגעג רענעי

 רענייא ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעוועג זיא ךעלרעדיוש .ןגיוא יד ראפ ןייטש קידנעטש זדנוא

 טזָאלרַאפ טכַאנ רערעטצניפ א ןיא טָאה ,ןאמ רעגנוי א ,רעניוווטימ ערעזדנוא ןופ

 .ןענעז ,רעקנוב ןיא ןייז גָאט ןדעי טימ .טרעקעגקירוצ טשינ ךיז רעמ ןוא רעקנוב םעד

 רעטּפַאכעג רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רימ .ןשטנעמ ענעגושמ וצ ןרָאװעג ךעלנע רימ

 וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ףוס םוצ .שינעטלעהַאב רעזדנוא ןבעגסיוא טעוו ןאמרעגנוי
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 טעברַא רעד ייב .ןריּפַאּפ "עשירַא, תושר ןיימ ןיא קידנבָאה ,רעקנוב םעד ןזָאלרַאפ

 .עטרבחילוש עשיליופ א עניימ ךרוד ןרָאװעג טנעקרעד ךיא ןיב ,רעבירג ןבָארג ןופ

 ךימ טעוו יז יצ טסייוו רעוו : קערש"טיוט ןופ ןטונימ טבעלעגרעביא טלָאמעד בָאה'כ

 ,רעקנוב םעניא ןעמוקוצקירוצ ןעגנולעג זיא רימ .ןעשעג טשינ זיא סָאד ? ןבעגסיוא טשינ

 .גנואיירפַאב רעד זיב ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג ןיוש ןיב'כ ּווו

 ןופ ןסַאג יד ףיוא ןזיוואב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטשרע יד ןעוועג ןענעז רימ

 רימ .רעדנווו עזייב ףיוא יוו טקוקעג זדנוא ףיוא ןבָאה ןקַאלָאּפ יד .ענרָאט ןטיירפַאב

 ןעיירפ ןופ טייקכעלגעמ רעד ןוא טכיליגָאט םענופ עטשַארעביא ןוא עטשיוראב ,אפוג

 זַא ,יירפ ןענעז רימ זַא ,ןבעל רימ זַא ,טביולגעג טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה ,ךיז ןגעווַאב

 ןבָאה טייצ רעגנַאל א ןופ ךשמ ןיא .טניה עטגלָאפרַאפ ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה'מ

 ןרַאמשָאק ןוא ןעגנובעלרעביא עקיטסנעפשעג יד ןפרַאװּפָארַא ךיז ןופ טנָאקעג טשינ רימ

 .טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו-טשינ רעד ןופ

 *רענעק בקעי

 ןעמוקעגמוא שידלעה זיא ןרָאק םירמ ױזַא יוו

 יד יוזַאיוו ,שינעעשעג סָאד טרעדלישעג ךיא בָאה ןשזַאטרָאּפער עניימ ןופ םענייא ןיא

 -שיטילַאּפ זיא עכלעוו ,ןַאמקָאר:-שטיװָאנָארַא הנח יורפ רעקירָאי-28 רעשילַאק

 ,"ריעצה-רמושה , ןשילױּפ ןקידהמחלמירַאפ םעניא ןרָאװעג ןגיוצרעד ךעלטפאשלעזעג

 ריציפָא ןשטייד א טשטאפעג ךעלטנפע ,ןליופ ןופ עיצַאּפוקָא רעשיצאנ רעד תעב טָאה

 ,דניק ריא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא רַאפרעד זיא יז ןוא

 עקיצנייא יד ןעוועג טשינ רעבָא זיא (ןליופ) שילַאק ןופ ןַאמקָאר-שטיװָאנָארַא הנח

 ןיא ןענופעג סלַאפנדעי ךיז ןבָאה'ס .טלדנַאהעג קיטומ יוזא טָאה סָאװ ,יורפ עשידיי

 רעתמא ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עשידיי ךָאנ ןליופ

 רעייז ןופ דובכ םעד ןעוועטאר וצ ידכ ,ןבעל גנוי רעייז ןעוועג דיקפמ ןוא טייקשידלעה

 זיא -- ןויצ-ילעופ עקניל ןופ עטרבח עוויטקַא ןַא -- ןידלעה רעליטש ַאזַא רענייא .קלָאפ

 ,"השעמ עטסַאּפעגוצ , ןייק הלילח טשינ זיא סָאוו ,שזַאטרָאּפער רעקיטנייה רעד טעמדיוועג

 .ףיולראפ ןשיטקַאפ א ףיוא ךיז טריזַאב סָאוו ,שינעעשעג עתמא ןַא רָאנ

 ןיא טציא ךיז טניפעג סָאװ ,תודע-ןגיוא ןַא ותעשב רימ סע טָאה ןבעגעגרעביא

 ךיא בָאה ,ןרילָארטנָאק וצ עטכישעג יד ידכ .עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטאטש עטקינייארַאפ יד

 ןויציילעופ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןקסע רעשיטסינויצ-ילעופ רעלופטסנידרַאפ *

 .1951 רָאי ןיא לארשי ןיא ןרָאװעג רטפנ ,עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב
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 ךיז טניפעג סָאװ ,ןידלעה רעקיזָאד רעד ןופ רעדורב םייב טגערפעגנָא םעד ןגעוו ךיז

 רעכעלטנירג א ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,רעפטנע רעכעלטפירש ןייז ןוא ,ןדעווש ןיא טציא

 רעד טימ טנעצַארפ טרעדנוה עלופ ןיא טמיטש ,ןינע ןצנאג םענופ גנושרָאפסיוא

 ןייק רעביא טשינ טביילב'ס זַא ,ױזַא ,תודע-ןגיוא ןטנָאמרעדנבױא םענופ נגורעדליש

 ,ןָאזרעּפ יד זַא ןוא ,שינעעשעג רעתמא ןַא טימ ןָאט וצ אד ןבָאה רימ זַא ,קפס םוש

 רעד ןשיווצ טרַא-ןרע ןַא טנידרַאפ ,טלייצרעד רעטייוו ָאד טרעוו סע רעכלעוו ןגעוו

 טריפעגסיוא טסיירד ןוא קיטומ ןבָאה עכלעוו ,סנידלעה עטנַאקַאבמוא ןופ עירעלַאג

 | .ןטאט עשיאַארעה

 םענופ יורפ יד -- ווָאנרַאט ןופ ןרָאק םירמ עטרבח רעד ןגעוו אד ךיז טלדנַאה סע

 רעכלעוו ,שטיווָאקנעל דוד טַאר"טַאטש רעװָאנרַאט םעניא ןאמטאר ןשיטסינויצ-יעלופ

 .(עיצילאג-לטימ) ַאקסוריַאװַאר ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןשטייד יד ךרוד 1943 ןיא זיא

 עטרבח יד ,עיצילַאג-ברעמ ןופ ןזיירקדייטרַאּפ יד ןיא ןפורעג יז טָאה'מ יוו רעדָא ,םירמ

 -ילעופ רעד ןיא ןגָארקעג גנואיצרעד עכעלטפאשלעזעג-שיטילַאּפ ריא טָאה ,עינַאמ

 ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז ּוװ ,ץנאס-יינ ןופ עיצַאזינָאגרַא-'טנגוי, רעשיטסינויצ

 ןגיוצעגניירא ירפ רעבָא זיא םירמ .עילימַאפ רעשיטַאבעלַאב-שידיסח א ןיא ןסקַאוועגסיוא

 העפשה רעד רעטנוא ןוא "טנגוי,"ןויצ-ילעופ רעד ןופ ךעלזיירקיסגנודליב יד ןיא ןרָאװעג

 ,רעטעפש זיא רעכלעוו -- ,םולבלעגניר לאונמע טסַאיזוטנע ןגנוי-ךָאנ טלָאמעד םענופ

 -- טייקכעלנעזרעפ רערַאדנעגעל שממ א וצ ןסקַאוועגסיוא ָאטעג רעוועשרַאוו םעניא

 רעד ןיא טשרעוצ ,סנירעוט עטסוויטקַא יד ןופ ענייא ןרָאוועג התעשב ןרָאק עינַאמ זיא

 .ץנַאס-יינ ןופ עיצַאזינַאגרָא-ןויצ-ילעוּפ רעד ןיא ךָאנרעד ןוא "טנגוי,,

 .ןוא ,ווָאגראט ןופ שטיווָאקנעל דוד רבח ןטימ ןדנובראפ ךיז יז טָאה רעטעפש

 ייס ,טפאשרעטעברַא רעשידיי רעװָאנרַאט רעד ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג ךיג זיא יז

 ןיא סנירעטעברַא יד ןריזינַאגרָא ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט רעכעלדימרעדמוא ריא ראפ

 רעשירעיצרעד-רוטלוק ריא ראפ ייס ןוא עיצַאזינַאגרָא רעלענָאיסעּפָארּפ רעקיטרָאד רעד

 .טנגוי רעד ןשיווצ טייקיטעט

 -- 1939 רעבמעטפעס ןיא -- עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןייק טלגומשעגכרודַא ךיז טָאה שטיווָאקנעל דוד 'רגמ 'ח רעד ,ןַאמ ריא יוו םעדכָאנ

 זיא -- טכַאמ עשיטעיווָאס יד טלעטשעגקעווַא ןעוועג ןיוש זיא סע ּוװ ,עיצילַאג-חרזמ

 ןסָאלשַאב טָאה יז ןוא ,דניק קיצנייא רעייז טימ וואנראט ןיא ןבילבעג םירמ עטרבח

 ןלעוו ןשטייד יד זיב דניק סָאד ןעיצרעד וצ ןוא ןציש וצ תוחוכ ענעגייא עריא טימ

 .ןעמוק-םייהַא קירוצ טעוו ןַאמ ריא ןוא ןליופ ןופ ןרעוו ןבירטעגסיורַא

 טפַאשרעה רעשטייד רעד רעטנוא טרעטַאמעג שטיווָאקנעל-ןרָאק םירמ ךיז טָאה ױזַא

 טזָאלעג ָאטעג סָאד ןשטייד יד ןבָאה ןטרָאד .1943 ןופ ףוס ןזיב ָאטעג רעווַאנרָאט רעד ןיא

 רעד ןופ לייט רעשפיה א לייוו ,טעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא יוו ןריטסיזקע רעגנעל
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 טָאה ןוא, "עקיאעפיסטעברַא, רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב טרָאד זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 .עירטסודניא-דיילקַאב רעד ןופ ןקירבאפ יד ןיא טפלַאקשעג

 וצ ָאטעג רעװָאנרַאט סָאד ךיוא ןטָארטעגוצ ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,1943 ףוס

 ןיא ןוא טנעמוקָאד ןשירַא ןַא טימ טגרָאזַאב ךיז ןרָאק םירמ טָאה ,"ןרידיווקיל,

 ןעמוקעגקירוצ ןסיורד ןופ ןענעז רעטעברַא עשידיי עפורג א ןעוו ,טכַאנרַאפ ןלעקנוט א

 טימ ןעמאזוצ ,זיא ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טקישעג יז טָאה ,ןיײרַא ָאטעג ןיא

 .רעיוטדַאטעג םענופ סױרַא דניק ריא

 -- ןעגנולעג ריא זיא דניק ןטימ ןעמַאזוצ ָאטעג םענופ ךיז ןענעבנגסיורַא סָאד

 טָא ןוא ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןופ ףרוווסיוא ןַא טקרעמַאב טָאה סָאד רעבָא

 רעד .ריציפָא ןשטייד ןרַאפ טרסמרַאפ ,טרָא ןפיוא ,ףכית יז טָאה לוונמ רעקיזָאד רעד

 ןדנווושראפ וצ טַאהעג טייצ טָאה יז רעדייא ךָאנ ןוא ,טגָאיעגכָאנ יז טָאה ריציּפָא-יצַאנ

 לכ-םדוק טָאה ריציפָא רעשטייד רעד .טּפַאכעג יז רע טָאה ,לסעג ןקיטייז ַא ןיא

 "עקיאעפסטעברַא,, יד ןשיווצ ןופ זיא יז זַא ,קידנלעטשטסעפ ןוא זיא יז רעוו שרָאפעגסיוא

 דניק סָאד רָאנ ,ףָארטש ַא ןָא ןיירַָא אטעג ןיא ןייגקירוצ ןעק יז זא ,טנקסּפעג רע טָאה

 ...ײמרַא רעשטייד רעד ןצונ ןייק טשינ ןעגנערב רעדניק לייוו ,ןבעגּפָא םיא יז זומ

 עשטייד יד וצ דניק ריא ןרעפילסיוא טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה ןרָאק םירמ

 רעטעפש רעדָא רעירפ טעוו ייס-יוו-ייס זַא ,טוג רעייז קידנסיוו ךיוא ןוא ,רעדרעמ

 ןיע"ףרהכ יז טָאה -- ןיירַא ָאטעג ןיא םוא ךיז טרעק יז ביוא ,םוקמוא -- לרוג ריא ןייז

 .ריציפָא ןשטייד םעד ןרעפילוצסיוא טשינ ןפוא-ןיאב דניק סאד ןסָאלשַאב

 -- חוכ טימ דניק ריא ןסײרסױרַא ריא ןופ טלָאװעג אקווד טָאה שטייד רעד ןעוו ןוא

 ןענעז עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי עפורג רעד ןופ טרַאוונגעק רעד ןיא ,ןרָאק םירמ טָאה

 םעד -- רוסמ םעד ןגיּפשעגנָא טשרעוצ ,ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ רעיוט םייב לייוורעד

 םעד ףיורעד דלאב ןוא ,ןיירַא ףוצרפ ןשירָאטַאקָאװָארּפ ןייז ןיא -- טנַאיצילָאּפ ןשידיי

 ,טנעה עריא ןופ דניק סָאד ןסירעגסיורַא ריא ייב טָאה רעכלעוו ,ריציפָא ןשטייד

 ...טשטַאּפעגסױא ךעלטנפע

 ןעמירמ טרָא ןפיוא ןוא רעוולָאווער ןייז טּפַאכעגסױרַא טָאה ריציפָא רעשטייד רעד

 ייברעד ןוא רעדרעמ ריא רַאפ הללק א ןפורוצסיוא ןזיוואב ךָאנ טָאה יז .ןסָאשרעד

 רעשטייד רעטעוועדליוועצ רעד טָאה טשרע ךָאנרעד .המשנ עשידלעה ריא טכיוהעגסיוא

 לפעק ןשירעדניק ןטימ טּפַאלקעג החיצר רעדליוו טימ ןוא דניק סָאד טפַאכעג ריציפָא

 ןפוא ןשילַאיטסעב ַאזַא ףיוא סע טָאה רע זיב ,רעױמ-ָאטעג רעקידנבענרעד רעד ןָא

 ,טעדרָאמרעד

 רעשידלעה סדניק םענופ טיוט ןכָאנ טשרע ןָאט וצ "ןעגנולעג , רעבָא םיא זיא סָאד

 ריא ןופ טױט םעד ןעזוצ טשינ ןיילא לָאז יז זַא ,זיירפ ןרַאפ טָאה עכלעוו ,רעטומ

 .ןבעל םענעגייא ריא טימ טלָאצַאב ,דניק קידלושמוא
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 ,װָאנרַאט ןופ שטיווָאקנעל-ןרָאק םירמ עטרבח יד ןעמוקעגמוא שידלעה זיא ױזַא טָא

 רַאפ ןוא טנעקעג יז ןבָאה סָאװ עלַא יד ןופ ןורכז ןיא ןביילב לָאמעלַא טעוו עכלעוו

 יוו ןריטסיזקע קנעדנָא ריא טעוו ,ךעלנעזרעפ טנעקעג טשינ יז ןבָאה סָאװ ענעי

 ,טייקשידלעה ןוא טומ ןופ רעטסומ ַא

 גרעבנעזָאר"רעדיװ אליל
 לארשי

 ןטייצ עכעלקערש ענעי ןופ תונורכז

 גרעבנעזָאר-רעדיװ אליל

 רעזָאלגרָאז ןוא רעכעלקילג א ןופ ףוס רעד ןעוועג רימ רַאפ זיא 1929 רעבמעטפעס

 עשיטסירעלטיה יד ןופ עיצַאּפוקָא רעד טניז םונהיג א ןופ בייהנָא רעד ןוא טייהדניק

 ןעמונראפ ןבָאה ןעגנולייטפָא-.ס .ס ןוא טכַאמרעװ יד רָאנ יו ,שדוח םענעי .םיחצור

 עשירָאטַאגילבָא סָאד ,העש עשיאייצילָאּפ : ןדיי ןגעק תופידר ןָא דלַאב ךיז ןבייה ,ענרָאט

 ,ךיא .רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש יד ןכַאמרַאפ סָאד ,דודיןגמ ןטימ דנאבמערַא ןַא ןגָארט

 .לעקריט אלימ ןירערעל רעד ייב ,טַאווירפ ךיז ןענרעל ,ןיזוק ריא ןוא סייוו עקטור

 .שילגנע ךיז ךיא ןרעל םעד רעסיוא

 .ל"ז רעדיוו לימע ר"ד ,רעטָאפ ןיימ ָאּפַאטשעג יד טריטסערַא 1940 יַאמ ןט3 םעד

 זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,ץיוושיוא ןופ םַארגעלעט ַא רימ ןעמוקַאב ,1940 רעבמעצעד ןיא ןוא

 ןיימ סױרַא ָאּפַאטסעג יד טפור ,ןדייל ערעזדנוא ןרעסערגרַאפ ידכ .ןברָאטשעג טרָאד

 ןבָאה ןתמא רעד ןיא .טיוט סנַאמ ריא ןופ םיטרפ ןבעגרעביא ריא טשרמולכ ידכ ,רעטומ

 טגרַאקעג טשינ ייברעד ןוא גנובעלרעביא ןוא גנולפייווצראפ ריא ןופ ןקזוח טלָאװעג ייז

 עלַא זדנוא ןקישרעביא טייצ וצ טייצ ןופ טשינ ןסעגרַאפ ןשטייד יד .פעלק ןייק ריא
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 עקשופ א -- ףוס םוצ ןוא .טלעג ,סעקרַאמ-טסָאּפ ,ןָאטנָא ןייז : ןכַאז סרעטָאפ ןיימ לָאמ

 .ענרָאט ןיא ןימלע-תיב ןפיוא ןעוועג רבוק ןבָאה רימ עכלעוו ,ל"ז ןטאט םענופ שַא ןטימ

 ףיוא דיי ַא ןופ ךיז ןזייוואב סָאד שילַאקיזיר ןוא ךעלרעפעג טרעוו טייצ רעד טימ

 יד .דרעב ןדיינש ,טעברַא רעד וצ ןּפַאכ ,ןקינייפ ,ןגָאלש ןשטייד יד .ןסַאג רענרָאט יד

 סָאװ ךיז טימַאב ןעמ ,ןעגנוניווו ןיא ךיז ןפערט ייז .קיטעמוא רעייז ןענעז רעדניק

 ,סַאג ןיא ןייז רעקינייוו

 ייד לכ םדוק .ןשטנעמ ןופ ןעגנוסישרעד עטשרע יד ןָא ךיז ןבייה 1941 רָאי ןיא

 תעב .ןסור יד ךרוד ענעמונרַאפ ,ןטיבעג-חרזמ יד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,סייוו ָאטָא ,רעטטיר קענַאי ר"ד : ןעמוקעגמוא ערעדנַא ןשיווצ ןענעז ,ןעגנוסישרעד ענעי

 -פייווצראפ רעסיורג ןיימ וצ ךיא בָאה ,סעיצקעל יד וצ קידנעייג .רעדנעלַאה קעליוו ר"ד

 ןיא טשרע טמוק עטסגרע סאד רעבָא .ןדיי ענעסָאשרעד סַאג ןפיוא ןגיל ןעזעג גנול

 .םוקמוא טניימ גנולדיזסיוא זַא ,טשינ ךָאנ ןסייוו רימ .גנולדיזסיוא עטשרע יד -- 1942 ינוי

 -למַאז רעד זיא'ס ּוװ ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ךיז ןלעטש וצ רעדעי ךיז טימַאב רַאפרעד

 ,ןעיירש עכלעוו ,ןשטייד יד רימ ןעעז ,3 עװָאגרַאט ףיוא הריד רעזדנוא ןופ .טקנופ

 ןופ .סַאטיוא-טסאל יד ןיא רעדניק ןוא טייל עטלַא ןביירט םייב ןגָאלש ןוא ןסיש ,ןעלדיז

 ,טכַאמעגכרודַא םולשב ןעמַאמ ןיימ טימ ךיא בָאה עיצקַא יד .ןסָאש רדסכ רימ ןרעה קעניר

 .ייצילָאּפדטייהרעכיז רעד ןופ לפמעטס ןטימ ןעזרַאפ לריּפַאּפ ַא טַאהעג ןבָאה רימ לייוו

 .ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ עלַא ןרעוו ,גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע

 -נדישראפ םעד ףיוא ןריגַאער רעדניק יד .ןרעגַאל-טיוט יד ןגעוו ךיוא ךיז ןסיוורעד רימ

 ,רעדיוו ערעדנַא ,המחלמ יד ןבעלרעביא טשינ ןלעוו ייז זַא ,ןטלאה עקינייא .קיטרַא

 .ןעװעטַארּפָא ךיז ןלעוו רימ זַא ,גנוניימ רעד ייב ןענעז ,ךיא ךיוא -- ייז ןשיווצ

 ןריצקעפניזעד ןוא ןריטרָאס : לושדיקצאשט רעד ןיא טעברַא ןַא ךיא םוקאב ָאטעג ןיא

 ןייק ןיב'כ ןוא ןעשיר ייב טעברַא רעטומ ןיימ .ןדיי עטריטרָאּפעד יד ןופ ןָאטנָא סָאד

 ךַאנ ךיז עדייב רימ ןלעוו ,טעברַא רעד ןופ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ יצ ,רעכיז טשינ לָאמ

 .לַאווסיוא ןָא ןָא ,הביס א ןָא -- ָאטעג ןיא ןדיי ףיוא לייוורעד ןסיש ןשטייד יד ןוא .ןפערט

 ןופ ןפיולטנַא ןוא ןטנעמוקָאד עשלַאפ ךיז ןטעברַאסיוא ןסילשאב ךיא ןוא רעטומ ןיימ

 -עג זדנוא זיא'ס יו םעד ךָאנ טשרע .גָאט וצ גָאט ןופ ּפָא סָאד ןגייל רימ רָאנ .ָאטעג

 -פעס ןיא ָאטעג סָאד רימ ןזַאלרַאּפ ,עיצקַא רעטייווצ רעד ןופ ךיז ןעיירדוצסיורַא ןעגנול

 טזָאל ךָאנרעד ,דלַאוו רענישזדנעשז ןיא רימ ןקיטכענ טכַאנ עטשרע יד .1942 רעבמעט

 ךיז טליוו סע .גרעבמעל ןייק ,ןַאב ןטימ ,טרָאד ןופ ןוא ענרַאשט ןייק סופ וצ ךיז ןעמ

 רעסיוא .ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ןייז רעטכייל טעוו טָאטש רערעסערג ַא ןיא זַא ,ןביילג

 יד ךרוד ןרעוו טיירפַאב בורקב טעוו גרעבמעל זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ןעמ טבעל םעד

 -עגסיורַא ךָאנרעד ךיז טָאה סָאוו ,הינסכא רעטַאווירפ א ןיא רעביא ןקיטכענ רימ .ןסור

 ןעמוקעג זיא ,טגיילעגוצ ךיז ןבָאה רימ רָאנ יוו .ןדיי רַאפ עקּפַאלוּפ ַא ןייז וצ ןזיוו
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 .ןטנעמוקָאד יד ןרילָארטנָאק ןָא טבייה ןעמ .ןטנַאיצילַאּפ עשיניאַארקוא טימ ָאּפַאטסעג

 ."םינפ ןייד רָאנ ייז זייוו ,טספָאלש וד זַא ,לעטשנָא םעד ךַאמ, :ליטש טגָאז רעטומ ןיימ

 .טעוועטַארעג ךימ "ןעזסיוא רעשירַא, ןיימ טָאה לָאמ סָאד

 םעד .סַאג ַאהעיפָאס רעד ףיוא רעמיצ א ןענופעג קילעפוצ רימ ןבָאה סנגרָאמוצ

 ןפאכ ןרַאפ סיוא ךיז טלַאהַאב ךיא זַא ,דיירסיוא ןַא טכַארטעגוצ ךיא בָאה רעמיטנגייא

 .ןדלעמנייא טשינ זדנוא רע ףרַאד רעבירעד ,דנַאלשטייד ןייק טעברַא ףיוא ןקישסיורַא ןוא

 געט ערעדנַא יד ,ךָאװ ןיא געט יירד רָאנ ןטלַאהעגפיוא ךיז רימ ןבָאה הריד רעד ןיא

 ןוא -- טָאטש ןיא טפיוקרַאפ ,גרַאווכלימ טפיוקעג ,רעפרעד יד ןיא ןרָאפעג רימ ןענעז

 זיא ןענַאב יד ןיא לייוו ,טכַאנ ייב ןרָאפ וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ .טבעלעג םעד ןופ

 רענרָאט ןופ רימ ןבָאה 1942 רעבמעווָאנ ןיא .רערעכיז ןעוועג קיסעמשינטלעהרַאפ

 .(עקָארק ןופ) ל"ז ףואלרעסאוו עשַאט ןוא ַאשזיג : סעניזוק ייווצ ערעזדנוא טכַארבעג ָאטעג

 ןיימ תעב ,גרעבמעל ןיא ןבילבעג ייז טימ ךיא ןיב .ןעוועטַאר טלָאוועג ייז ןבָאה רימ

 ןיימ תעב ,םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא .רעפרעד יד ןיא ןרָאפעגמורַא רעטייוו זיא רעטומ

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסישזַאטנַאש ןײֹרַא הריד רעזדנוא ןיא ןענעז ,ןעוועג טשינ זיא עמַאמ

 יד טימ טפיוקעגסיוא ייז ייב ךיז ןבָאה רימ .ןרַאנָאיצקנופ-"ָאּפירק, סלַא ןבעגעגנָא ךיז

 .טנעה יד ןופ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה רימ עכלעוו ,ךעלרעגייז

 רעניימ רעטומ רעד קידנזָאלרעביא ,לשימעשפ ןייק קעווַא רימ ןענעז סנגרָאמוצ

 .עבמּול אניפעזוי ,יורפ רעשיליופ רעלעדייא ,רעטנַאקַאב רעד וצ ןרָאפ רימ זַא ,לטעצ ַא

 יירד עצנַאג ןטלַאהַאבסיוא ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןעמונעגפיוא עקַאט זדנוא טָאה יז

 ןופ ןעגנורפשעג ןשטייד יד ראפ ארומ סיוא עמַאמ ןיימ זיא טייצ רעבלעז רעד וצ .ןכָאװ

 יז ןעמ טָאה דנַאטשוצ ןזָאלטסּוװַאב א ןיא .לשימעשפ"גרעבמעל עסַארט רעד ףיוא גוצ

 .לשימעשפ ...ןיא לָאטיּפש ןיא טכַארבעג

 ןוא ןיטסירק רעטוג רעד ןופ הריד יד ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה סעניזוק ייווצ עניימ

 ייב ןזָאלעג עבמול יורפ טָאה ךימ .ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ּוו ,ָאטעג ןיא ןרעקמוא ךיז

 ,ןכָאװ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאד רָאנ .לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא רעטומ ןיימ ןמז לכ ,ךיז

 עקנַארק יד טָאה גנורפש ןכעלקילגמוא ןבילוצ זַא ,טלעטשעגטסעפ ןבָאה םיריוטקַאד לייוו

 .ןייג ןענעק לָאמַא ךָאנ טעוו יז יצ טסייוו רעוו ןוא רענייב יד ןיא זָאלוקרעבוט ןעמוקַאב

 'פָארּפ טסילַאיצעּפס ןטמירַאב םוצ ,גרעבמעל ןייק טריפעגקעווַא רעטומ ןיימ בָאה ךיא

 .ןשזַאדנַאב-סּפיג ןָאטעגנָא ןוא ןלייה ןעמונעג ריא קינילק ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,ַאצּורג

 ןיא .סאג-עווַאקרוק רעד ףיוא גנוניווודענירעטוס ַא ןעגנודעג ךיא בָאה גרעבמעל ןיא

 -גנַאווצ ףיוא טקישרַאפ ןוא טּפַאכעג ךימ ןעמ טָאה ,סַאג ןיא עוואלבָא ןא תעב ,1942 רָאי

 טשינ ךָאנ טָאה רעטומ ןיימ לייוו ,טלפייווצרַאפ ןעוועג ןיב ךיא .דנַאלשטייד ןייק טעברַא

 ןיימ ןופ גנוכוזרעטנוא רערעיונעג ַא ייב זַא ,טַאהעג ארומ ךיוא בָאה'כ ןוא ןייג טנעקעג

 ךיז טָאה ךָאנרעד .דניק שידיי א ןיב ךיא זַא ןקעדטנַא ייז ןלעוו ,עטראקנעק רעשלַאפ
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 ןגעקַאד .טעװעטַארעג דָארג ךימ טָאה דנַאלשטיײד ןייק ןקישרַאפ סָאד זַא ,ןזיוועגסיורַא

 ןענידרַאפ וצ ידכ ןייג ןביוהעגנָא ספיג ןיא טָאה ,ןיילַא ץנַאג ןבילבעג ,רעטומ ןיימ

 | | .הנויח ףיוא

 םעד ןיא ,ללאה ןיא .טכַאמעגכרודַא סנדישרַאפ ןוא ךס א ךיא בָאה דנַאלשטייד ןיא

 .לדיימ שידיי א ךיוא ,ַאקצישזור ַאנינַאי טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ,רעגַאל-סגנַאגרעביא

 .גנומַאטשּפָא רעזדנוא טנָאמרעד טשינ לָאמ ןייק רעבָא ,טעדניירפאב קרַאטש ךיז ןבָאה רימ

 -צלַאז ןייק טקישעגרעביא ןעמ טָאה יז .טלייטעצ זדנוא ןעמ טָאה ןכָאװ עכעלטע ךָאנ

 -רעוועג רעד ןיא -- שטייד ןטנַאקַאבמוא ןַא ןופ ףליה רעד קנַאד ַא ,ךימ ןוא ,לעדעוו

 שטייד ןופ ןירעצעזרעביא סלַא ,לַאהטאריט-גרעבלָאטס ןיא ,".פמָאק טע ךָאטס, קירבַאפ

 ןייק טשינ ןָאק ךיא זַא ,ןזיוועגסיורא דלַאב ךיז טָאה'ס ןעוו .שיזיוצנַארפ ןוא שיסור ףיוא

 -עג שטייד ןופ רעצעזרעביא ןַא ןופ ףליה רעד קנַאד א רימ זיא ,ןכַארּפש יד ןופ ענייא

 -רַאפ רימ ןעמ טָאה רעטעפש .ָארויב-עירעטלַאהכוב רעד ןיא טעברַא ןעמוקַאב וצ ןעגנול

 -רעד רימ טלָאוו סָאװ ,ןשטייד-סקלָאפ ןופ המישר רעד ףיוא ךיז ןביירשרַאפ וצ טגיילעג

 ןיב ראפרעד ןוא טגָאזעגּפָא בָאה ךיא .ןטסָאּפ םעד ףיוא רעטייוו ןטעברא וצ טכעלגעמ

 רדנאל א ייב רעטעפש ןוא ןַארָאטסעריןַאב ַא ןיא טעברַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעביא ךיא

 .1945 לירּפַא ןיא ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ךרוד ןרָאװעג ךיא ןיב טיירפַאב .טריוו
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 ןאמגרעב ישזטי

 ענרָאט

 ןדיי רענרָאט יד ןופ טרָא-םוקמוא סָאד -- ץעשזלעב

 רעד ןיא ןענעז ןרעגַאל-טױט עשיטסירעלטיה יד

 עמַאס יד ןופ ענייא טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג

 ןַא ןבעג ידכ .רעטעלב עכעדלנעש ןוא ערעטצניפ

 טײקשילַאיטסעב ןופ עיגרָא רעקיזָאד רעד קורדסיוא

 רעגרעבנרינ רעד טָאה ,גנודליוורַאוו רעמָאקלופ ןוא

 דהמחלמ יד טּפשמעג טָאה רעכלעוו ,לַאנובירט

 עכעלשטנעמ יד ןרעכיירַאב טזומעג ,רעכערברַאפ

 ךיז ןיא טלַאהטנַא סָאװ ,טרָאװ ןייא ךָאנ טימ ךארפש

 !דרָאמ ןשטנעמ :ןרָאצ ןוא קיטייוו ,ליורג

 זיולב טעמדיוועג זיא גנורעדליש עקידרעטייוו יד

 רעד ןופ טקנופ םענלצנייא ןַא ,טרַא .ַאזַא םענייא

 ןופ עפאמ יד -- עּפַאמ-טױט רעסיורג ןוא רעטכידעג

 רבקדןסַאמ רעד זיא טקנופ רעניילק רעקיזָאד רעד .ןשטנעמ עקידלושמוא ןופ דרָאמ-ןסַאמ

 ןופ םלוע-תיב רעד זיא סָאד ,ןשינעפעשַאב עכעלשטנעמ טנזיוט טרעדנוה סקעז ןופ

 .ייקַאווַאלסאכעשט ןוא דנַאלסור ,ןליופ ןופ ןדיי טנזיוט טרעדנוה סקעז

 .ענרָאט ןופ ןדיי רעטנזיוט ןופ טרָא-םוקמוא סָאד ךיוא זיא ,ץעשזלעב ןיא ,ָאד

 -ַעיִאוו רענילבול ןופ ןדנַאר עקידחרזמ-םורד יד ףיוא לטעטש עניילק עקיזָאד סָאד

 -עלטיה רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא ,יקסלעבוליװָאשַאמָאט ןופ רעטעמַאליק 8 ,עווטסדווו

 -פיוא ,1942 בייהנָא ןיא זיא'ס ןעוו ,ןרָאװעג טמירַאב קירעיורט ,עיצַאּפוקַא רעשיטסיר

 -ןייא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןרעגַאל-טיוט עטסערג יד ןופ רענייא ןרָאװעג טלעטשעג

 .ןדיי ןעגנערבמוא : עבַאגפיוא עקיצנייא-ןוא

 ןטרָאּפסנַארט עטשרע יד ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה רָאי םענעי ץרעמ ןיא ןיוש

 טפוטשעגניירַא ןעמ טָאה ןָאגַאװ ןדעי ןיא .עיניל-ןאב רעקיטייז ,רעלעיצעפס א ףיוא

 רענייק זַא ,טכַאװַאב ןוא טמיוצעגמורא קרַאטש ןעוועג זיא רעגַאל רעד .ןאזרעפ 0

 .קינייוועניא ןעמוק ןיירַא ןענעק רעדָא ןעז טשינ לָאז ןסיורד ןופ

 טפרַאדַאב ךיז ןבָאה תונברק יד ּוװ ,קַארַאב א ןענַאטשעג זיא עינילדזַאב רעד ייב

 : טפירשפיוא ןַא ןעגנָאהעג זיא קַארַאב םעד ןיא לרעטצנעפ ןייא רעביא .ןֶאטסיוא

 ךיוא ךיז טָאה קַארַאב םעד ןיא .(גנוריצ רעדָא ,ןטײקרַאבטסָאק) "ישטשַאנווָאטשָאק,

 ."רעריזירפ, טפירשפיוא ןַא ןוא ךעלקנעב 100 טימ לַאז ַא ןענופעג

 ןַאמגרעב ישזעי
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 -- רָאדירָאק ןקיטרַאנגייא ןַא ןיא ןבירטעג תונברק יד ןעמ טָאה ,ךיז ןָאטסיױא ןכָאנ

 ,גנעל יד רעטעמ 150 א ,טָארדלכעטש טימ ןטייז עדייב ןופ טמיוצעגפָא ,גנַאגכרוד א

 ,(עיצקעפניזעד ןוא דָאב) "םוירָאטַאלַאהניא יא ַאינשזאל, רעד ןיא טריפעג טָאה רעכלעוו

 ןעמ זיא ןעמוקעגוצ .גנומיוצרַאפ רעד ףיוא ןטפירשפיוא יד טרימרָאפניא ןבָאה סע יו

 עדייב ןופ .דָאב א טנָאמרעד ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ריא טימ טָאה סָאװ ,עדייבעג א וצ

 טימ דליש ַא -- ךַאד ןפיוא .ןטסוק ענעדישרַאפ ןוא ןעמולב ןסקַאוועג ןענעז ןטייז

 ?ַאטלָאהנעקָאה ַאיצַאדנּפ, :טפירשפיוא ןַא טימ דוד ןגמ םענעלַָאמעגסוא ןַא

 טָאה ,ס .ס ןופ רעריפרַאשרעטנוא רעד ,טלָאהנעקָאה .("עיצאדנופ סטלַאהנעקַאה,)

 ןדיי יד ןטיוט וצ זַאג םעד טעברַאעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטָאמ-לזיד יד טנידַאב

 .תונברק יד רעביא עינָאריא עשיניצ א ןעוועג זיולב זיא טפירשפיוא יד .ןרעמַאק יד ןיא

 ןענַאטשאב זיא עכלעוו ,טיוט ןופ קירבאפ רעסיורג רעד ןיא ,עקַאט טרָא םעד ףיוא

 -טכַאנ עטעפש יד ןיא ,1942 ינוי ןט11 םעד זיא ,סעדייבעג ענעדיישאב עכעלטע ןופ

 רענרָאט 8.000 ןופ טרָאּפסנַארט רעד ןעמוקעגנָא ,ינוי ןט12 םעד ןעניגאב רעדָא ,ןהעש

 .ןדיי

 ןטצל םעד ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק, ןטרָאּפסנַארט ערעדנַא עלַא ייב יוו ,ױזַא ןוא

 : ןרעייז געוו

 ,תומהב ןריפוצרעביא ףיוא עטמיטשַאב ,ןענָאגַאװ ןיא עזייר רעקידנרעיודגנאל ַא ךָאנ

 ,ןטנַאיצילָאּפ (עשיליופ) ?ענעטַאנַארג, ןוא ןשטייד ןופ טכַאװַאב ,טרָאּפסנַארט רעד זיא

 הרימש יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ָאד .ץעשזלעב עיצַאטס-ןאב רעד ףיוא ןעמוקעגנָא

 םענופ דוס םעד ןטיהוצּפָא ןריווושעג יאדווא ןבָאה עכלעוו ,ןטידנאב עשיניַארקיא

 טגָאזעגסיוא ןבָאה ,ןגָארטעג טרָאד ןופ ךיז ןבָאה סָאװ ,חיר ןוא ךיור רעד םגה ,רעגַאל |

 .דוס ןכעלקערש םעד

 ךרוד טריפ ןעמ עכלעוו ,ןענָאגַאװ עכעלטע טעּפעשטעגּפָא ןרעוו טרָאּפסנַארט םענופ

 ןענַאגַאװ יד םורַא ךיז ןלעטש רעניַארקוא 200 ַא .רעגַאל םוצ עינילדןַאב רעקיטייז רעד

 ןדיי עכעלקילגמוא יד ןביירטסיורַא ןעיירשעג עדליוו ןוא פעלק טימ ןָא ןבייה ןוא

 ןוא ןלירב וליפא ,ןעמענּפָארַא ןוא ןָאטסױא ץלַא, :ןלעפאב ךיז ןרעה סרעכליה ךרוד

 דווַאטשֶאק, טפירשפיוא רעד טימ ,לרעטצנעפ ןיא ןבעגקעווַא גנוריצ ןוא טלעג .ןזעטָארּפ

 "ראה יד ןרעשּפָא ייז טעוו ןעמ ּווו ,רעריזירפ םוצ ןעייג רעדניק ןוא ןעיורפ ."ישטשָאנ

 ךרוד ,ןרעמַאקדזַאג יד וצ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עטעקַאנ יד ךיז ןזָאל ךָאנרעד

 ,גנַאגניירא םייב טייטש רעכלעוו ןַאמ-.ס .ס רעד .גנַאגכרוד ןטמיוצעגמורַא קראטש םעד

 ףיט רָאנ פראד ריא ,ןעשעג טשינרָאג ךייא טעוו סע, :ןָאט ןדלימ ַא טימ טדער

 "...ןעמעטָא

 ךרוד ּפָארַא תונברק יד ןענעז ,ןרעדנַא ןופ רענייא טפוטשעגרעטנוא רָאנ ,ליטש

 ךס א .רעמַאקדזאג יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ּווו ,עדייבעג רעד ןיא פערט ענרעצליה
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 טפוטשעגניירַא ןעמ טָאה ,רעטעמ טַארדַאװק 93 ןופ חטש א ףיוא .הליפת א טגָאזעג ןבָאה

 ןסָאלשעגנייא ךָאנרעד דלַאב ןוא ריט יד טּפַאלקרַאפ ןעמ טָאה טציא. ןַאמ 800--700 ַא

 .זַאג-ןטיוט םעד טלייטעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטָאמ יד

 יזַאג יד) ןעז טנעקעג ןעמ טָאה לרעטצנעפ ןכרוד .טונימ 25 רעבירָאפ ןענעז סע.

 םייב טשינ ןיוש ןענעז תונברק ךס א זַא ,(ןטכיולַאב ןעוועג זיא קינייוועניא רעמַאק

 עטרינרעטניא .טיוט ןעוועג עלַא ןענעז -- ריט יד ןקַאהרַאפ ןופ טונימ 32 ךָאנ .ןבעל

 יד ןענעפע וצ לעפַאב ןפיוא טרַאװעג קַארַאב טייז רעטייווצ רעד ןופ ןבָאה ןדיי

 :דליב ךעלרעדיוש א טקעלפטנַא ךיז טָאה ןגיוא ערעייז ראפ ןוא -- ריט ענרעצליה

 ליוו ,גנוגעוואב ןא ,סענמולַאק ענרענייטש יוו ןענַאטשעג ןענעז ןדיי עטזַאגרַאּפ יד

 ענעמונעגמורא יד טיול .רעשל ןיא ןעוועג טרָאד ןענעז טפאשגנע ןוא גנארדעג רעד
 ןבאה עכלעוו ,תוחפשמ ןענעז סָאד זא ,ןענעקרעד טנעקעג ןעמ טָאה ,סמערַא ןוא טנעה

 ..טנגעזעג ךיז טיוט ןרַאפ

 ןרילָארטנָאק ןטימ ןעמונרַאפ טציא ךיז ןבָאה סעקינרעגַאל קיצנָאװצ עכעלטע

 טנפעעג ייז ןבָאה רעליימ עטקַאהרַאפ ןפמַארק ןיא יד .ענעמוקעגמוא יד ןופ ןייצ יד

 ןיא דלָאג םענָא יד ,סקניל ףיוא -- רענייצ ענעדלָאג טימ יד .סעקַאה ענרעזייא טימ

 ,רעפרעק ןופ ןלייט ענעגרַאברַאפ יד ןיא טקוקעג ןבָאה ערעדנַא .סטכער ףיוא -- ליומ

 ,ןטנַאלירב ,דלָאג ,טלעג טרָאד קידנכוז

 רעבירג עסיורג ןיא ןפרָאװעג סרעפרעק עטזַאגרַאפ יד ןעמ טָאה ,לָארטנָאק רעד ךָאנ

 ,רעמַאקיזַאג רעד ןופ טנעָאנ ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,(רעטעמ 125 100 ךרע ןַא)

 ןזָאלבעגנָא ךיז םיפוג עסַאמ יד טָאה ,געט עכעלטע ךָאנ .רעגַאל ןופ לייט ןקידחרזמ ןיא

 טלָאמעד טשרע ...ןײגוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה זַאג רעד זַא ,ןמיס ַא -- ןביוהעגפיוא ןוא

 ןוא טפַאנ טימ ןסָאגַאב ,סעטשור עקיזיר ףיוא טגיילעג סרעפרעק יד ןעמ טָאה

 רעדָא ,רעדלעפ עקימורַא יד ףיוא ןרָאװעג טישעצ זיא שא סָאד .ןדנוצעגרעטנוא

 .דרע רעד ןיא ףיט ןבָארגַאב

 ןיא ,גָאט ןדעי טעמכ ָאד טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סענעצס עקיליורג עכלעזַא

 "עיצקודָארּפ ,-טיוט יד .טריטסיזקע טָאה רעגַאל רעד סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ

 יד .תעליתעמ א תונברק טנזיוט 15 זיב ןעגנַאגרעד זיא רעגַאל רעצישזלעב ןופ

 ןעוו ,1942 רעבמעצעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעגַאל רעצעשזלעב ןופ עיצַאדיווקיל

 בייהנָא .ץנעטסיזקע םישדח 9 ךָאנ ,טרָאּפסנַארט רעטצעל רעד ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא'ס

 טגרָאזעג ןיוש טָאה םעד ןגעוו .רכז ןייק ןבילבעג טשינ רעגַאל רעצעשזלעב ןופ זיא 3

 ןדָאב ןטכיילגעגסיוא םעד ףיוא .ס .ס ןופ רָאיַאמ ,טריוו ןַאיטסירק ףעש"רעגַאל רעד

 רעד ןופ ןרופש עלַא טשיװעגּפָא ןוא רעמייב-ענסָאס ןרָאװעג טצנַאלפראפ ןענעז

 | ,קירבַאפ-ןטיוט

 טשיװעגּפָא טשינ ץעשזלעב זיא .ַעיצַאדיװקיל רעד ךָאנ רָאי 24 ,טציא רעבָא
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 רעבָא ,ןבילבעג טשינ עקַאט ןענעז ןטנעמוקָאד ןייק .ןורכז ןכעלשטנעמ ןופ ןרָאװעג

 יד ןגעוו תודע ןגָאז ןטעלעקס עכעלשטנעמ יד ןופ רענייב ענלצנייא רעטנזיוט יד

 רעגַאל ןקילָאמַא ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןוא .טרָא םעד ףיוא סנכערברַאפ עשטייד

 ,טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סע ,ןכלעוו רַאּפ ,לָאמקנעד א ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא

 ענעבילבעג-ןבעל לפייה א ,עֶנרָאט ןיא גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ןופ גָאטרָאי ןט24 ןיא

 ןעמ טָאה לָאמקנעד םייב .םישודק יד דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי רענרָאט

 .ןענייוועג עליטש ןוא תוליפת טרעהרעד ךיז ןבָאה סע ,טכיל ןדנוצעגנָא

 יד ץעשזלעב ןיא ןשיװרַאפ וצ ירמגל ןעגנולעג טשינ זיא םיחצור עשטייד יד

 ןלייצרעד רענייב ענענופעג לָאמ עלַא יד .סנכערברַאפ עכעלרעדיוש ערעייז ןופ ןרופש

 .טליּפשעגּפָא ָאד ךיז טָאה סָאװ עידעגַארט רעסיורג רעד ןופ

 ּצ

 ןופ ןעמונעג ןענעז ,תונברק יד ןעגנערבמוא ןופ ןפוא ןגעוו ןעגנוביירשַאב יד

 ,טסישַאפ-יטנַא ןַא ,ןייטסרעג טרוק ר"ד קינװָאקלָאּפ .ס .ס םענופ ןעגנורעלקרעד יד

 רעד רַאפ טלייצרעד ,המחלמ יד ןקידנערַאפ ןראפ געט עכעלטע ךָאנ טאה רעכלעוו

 .רעגַאליגנוטכינרַאפ רעצעשזלעב םעד ןגעוו טכַאמ רעשירעטילימ רעשיזיוצנַארפ

 רענרָאט יד ןופ טרָאּפסנַארט םוצ ןעיצאב אקווד טשינ ךיז ןזומ ןעגנורעלקרעד ענייז

 ןוא -- אטשינ ןענעז םונהיג םענעי ןופ תודע עקידעבעל ערעדנַא ןייק רעבָא ,ןדיי

 .ןדיי רענרָאט ערעזדנוא ןעמוקעגמוא ןענעז ױזַא זַא ,ןעמעננָא ןגעמ רימ

 .רעגַאל רעצעשזלעב ןגעוו עקיצנייא יד זיא גנורעדליש סנייטסרעג

221 



 רעלדנעה והיעשי ר"ד
 (ביבא-לת)

 טשטנעבעג ךימ טָאה יבר רעזלעב רעד

 רעלדנעה והיעשי ר"ד

 ךיא ןיב 1940 רָאי ןיא טשרע ןוא 1924 רָאי ןיא ךָאנ ענרָאט ןזָאלרַאפ בָאה ךיא

 ןבָאה סע וו ,ענרָאט ןיא רעטסיוושעג ןוא ןרעטלע עניימ וצ םייה א ןעמוקעג קירוצ

 רעד ןופ םישעמ עשירעכערבראפ יד ןוא םילשומ עשטייד יד טשרעהעג טלָאמעד ןיוש

 רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד טרעטיברַאפ ןיוש ןבָאה רעפלעהטימ עריא ןוא ָאפאטסעג

 ,גנורעקלעפַאב

 וצ טייקכעלגעמ יד טאהעג ךיא בָאה עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטשרע רעד וצ זיב

 ןיא עקנַארק טלדנַאהַאב ןוא ןעמונעגפיוא בָאה ךיא ןוא טצרַא רעטאווירפ סלַא ןטעברַא

 קיפעט טנייה ךָאנ זיא רע) ןיבור ר"ד גָאלָאגנירַאל םעד ,טניירפ ןיימ ןופ גנוניווו רעד

 ךיוא ןטעברַא וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה 1942 רָאי ןיא טשרע ןוא (טצרַא סלַא ענרָאט ןיא

 ,לָאטיּפש ןשידיי ןיא

 םיחצור עשיצַאנ יד ןבָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק עיצקַא-סגנוטָארסיוא יד

 טריטרָאּפעד ייז ןבָאה לכ םדוק .קידתונמחרבמוא ןוא םַאזיורג ,קיסעמנַאלּפ טריפעגכרוד

 ּוװ ,ןטפַאשטרָא ערעסערג יד ןיא ערענעלק ןופ רעניווונייא עשידיי יד ןבירטרַאפ ןוא

 עטרעטַאמרַאפ יד ןופ רעוו ...סָאטעג עגנע ,עלופ-רַאמשָאק יד ןרָאוועג ןפַאשעג ןענעז סע

 -רָאּפעד ףוס םוצ זיא ,ןבעל ןבילבעג טייצ ַא ךָאנ זיא רעניוװנײא-ָאטעג עטקינייפעג ןוא

 ,םוקמוא ןקיטליגדנע םוצ ןרעגַאל-טיוט יד ןיא ןרָאװעג טריט

 ןבָאה ןדיי -- .םונהיג ןשטייד םענופ ךיז ןסיירוצסיורא ןעגנולעג זיא םידיחי רָאנ

 ראפ רעדָא ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא ,ןטסירק ייב ,סרעקנוב ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיוא טווּורפעג

 .דנאלסיוא ןייק ךיז ןעלגומשסיורַא טלעג רעייט

 זיא -- ןראגנוא ןייק ןדיי ןופ לגומש ַא ןעגנַאגעגנָא זיא'ס ןענַאוו ןופ ,טרָא ַאזַא
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 רעקיזָאד רעד זַא ,ךיז טייטשראפ .ענרָאט ןוא עקָארק ןשיווצ לטעטש א ,עינכָאב ןעוועג

 -סױרַא ווּורפ ַאזַא טָאה טפָא רעייז ןוא תושפנ תנכס טימ ןדניברַאפ ןעוועג זיא לעגומש

 .ףוס ןשיגארט ַא טַאהעג םונהיג ןופ ךיז ןעוועטַארוצ
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 טריפעגכרוד טייקידתוירזכא רעלופ רעד טימ זיא ענרָאט ןיא ןעוו -- 1942 רָאי ןיא

 יוזא יד -- גנורעקלעפאב רעשידיי רעד רעביא הטיחש"ןסאמ עטשרע יד ןרָאװעג

 רעקיזָאד רעד תעב ןענעז ןדיי 20.000 ךרעב ןוא עיצקַא-סגנולדיזסיוא עטשרע ענעפורעג

 דזַאג יד ןיא טריטרָאּפעד ייס ,אפוג ענרָאט ןיא ייס ןרָאװעג טקיליטרַאפ עיצקַא-דרָאמ

 קיפליהייב לרוג רעד ןלַאפעג רימ ףיוא זיא -- ץעשזלעב ןוא ץיוושיוא ןיא ןרעמַאק

 רעד ןיא ןבָאה םידיסח ענייז ןכלעוו ,ןיבר רעזלעב םעד ןעװעטַארּפָא םוצ ןייז וצ

 -סיורַא טונימ רעטצעל רעד ןיא שממ םיא ןוא זלעב ןופ טריפעגסיורַא טונימ רעטצעל

 .לגענ עשיצַאנ יד ןופ ןסירעג

 יבר רעזלעב רעד ןעוועג סָאד זיא ,ןרָאװעג ריווועג רעטעפש טשרע ןיב ךיא יוו

 ןופ ןוא לָאקיס ןייק זלעב ןופ ןפָאלטנַא טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ל"צז חקור עלערהא 'ר

 -ערפ ןייק םידיסח לָאצ א ןוא תיב ינב ץנַאג ןייז טימ ןפָאלטנַא רעטייוו רע זיא טרָאד

 עשטייד יד לייוו ,החונמ ןייק ןענופעג טשינ יבר רעד טָאה אד ךיוא רעבָא .ןַאלשימ

 גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןוא לטעטש סָאד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה םיחצור

 .הפירש רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא

 -ארעגסיורַא יבר רעד זיא םידיסח רעזלעב עכעלטע ןופ ןעגנואימאב יד קנַאד א

 ךיז טָאה רעכלעוו ,רעציזַאב-יסקעט ןשיליופ א טכוזעגפיוא ןבָאה ייז .ןרָאוועג טעוועט

 ןייק יבר רעזלעב םעד ןריפוצרעבירַא ןעמונעגרעטנוא טלעג םוכס ןסיורג א רַאפ

 ןרעוו טלגומשעגרעבירַא רעטייוו טלָאזעג טָאה רע ןענַאוו ןופ ,עינכָאב ןבענ ץינשיוו

 ןוא יבר רעיירָאגליב רעד ,רעדורב ןייז ןרָאפעג זיא ןיבר ןטימ ןעמַאזוצ .ןרַאגנוא ןייק

 םולשב ןעגנַאגעגכרוד זיא העיסנ יד .םיאבג סניבר םעד -- םידיסח רעזלעב ייווצ ךָאנ

 םעצולפ ךיז טָאה יסקעט יד ּוװ ,ענרָאט ןופ טייוו טשינ ןי'זדנעשז ףרָאד םוצ זיב

 ענייז טימ יבר רעד ןוא ,קָאטשניר ַא ןיא ןיירַא ןשטנעמ יד טימ זיא ,טרעקעגרעביא

 .ןרָאװעג טעדנּוווראפ קרַאטש ןענעז רעטיילגַאב

 םעצולפ זיא -- קילגמוא סָאד ןעשעג זיא'ס ןעוו ,טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא טָא ןוא

 ךעלקערש ןוא ברַאפדלָאג רעסיוועג א ,דיי רענרָאט ַא ןפיול וצ רימ וצ ןעמוקעג

 רעזלעב םוצ םיא טימ ןרָאפ דימו ךכית לָאז ךיא ,ןטעבעג ךימ רע טָאה טגערעגפיוא

 ןוא ענרָאט ןבענ ןישזדנעשז ןיא יוג ַא ייב טעדנּוווראפ רעווש טגיל רעכלעוו ,ןיבר

 רעזלעב םעד ןעוועטַארסיורא םעד ןגעוו טלייצרעד רימ רע טָאה טייקלענש רעד ןיא

 ךיז טָאה סָאוו ,יסקעט רעד טימ העיסנ ןייז ןגעוו ןוא לטעטש ןקידנענערב םענופ ןיבר
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 דראפ רעווש ןענעז ענייז רעטיילגַאב יד ןוא יבר רעד ןוא טרעקעגרעביא געוו ןפיוא

 ,ןרָאװעג טעדנווו

 בָאה ,ףֶארטש"טיוט טָארדעג טָאה ָאטעג סָאד שינעביולרעד ןָא ןזָאלרַאפ ראפ םגה

 רימ ןוא ןטנעמורטסניא עכעלטע ןוא ןטנעמַאקידעמ עקיטיינ יד טיירגעגוצ דלַאב ךיא

 -סױרַא םייב .םיאבג ענייז ןוא ןיבר ןטעדנּוװרַאפ םוצ ןיירַא געוו ןיא ןזָאלעג ךיז ןבָאה

 ןוא דרעפ טימ טסירק רעשיליופ א טרַאװעג זדנוא ףיוא ןיוש טָאה ָאטעג ןופ גנַאג

 ןפיוא זדנוא טָאה ,רעטצניפ-קָאטש ןעוועג זיא טכַאנ יד סָאװ ,םעד קנַאד ַא ןוא ןגָאװ

 ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טייצ העש א סעפע ךָאנ ןוא טנגעגַאב טשינ רענייק געוו

 -טנפיוא םעד ,לזייה םענעגעלעג קיטייז ַא וצ ןרָאפעגוצ ןענעז רימ ּוװ ,ןיירַא ףרָאד

 קנאב ַא ףיוא ּווו ,בוטש א ןיא ןיירא ןענעז רימ .עטעדנוווראפ יד ןופ טרָא-סטלַאה

 רע יוו ױזַא ,לכיט טיור א טימ טלקיוועגמורַא סנייז םינפ סָאד ...יבר רעד ןגעלעג זיא

 ..השוב יד ןקעדראפ םינפ א טלָאװעג טָאה רע ...קיטייוו-ןייצ א ןופ ןטילעג טלָאװ

 יד ןרעשּפָא ךיז ןזָאל טזומעג טָאה רע ןעוו ,ןטילעג אמתסמ רע טָאה ךעלקערש יו

 טקעלפַאב ןענעז רעדיילק יד ןוא טנעה יד ...רענייז ּפָאק רעצנַאג רעד ...תואפ ןוא דרָאב

 .טולב טימ ןעוועג

 -עגּפָא טימ ךיוא ,דיי רעטעדנּוווראפ א ךיוא ןגעלעג זיא קנאב רעטייווצ א ףיוא

 .טולב טימ טרימשרַאפ ךיוא רעדיילק ןוא טנעה יד ...תואפ ןוא דרָאב ענעריוש

 יּפָא ןכָאנ ןוא ,בוטש רעלעקנוט רעד ןיא טכיל רעמ ןכַאמ וצ ןליופַאב בָאה ךיא

 ןרעטש ןיא דנּווו עפיט א טלעטשעגטסעפ ךיא בָאה ,טולב ןופ ּפָאק ס'ניבר םעד ןקינייר

 ,ןטעדנּוװרַאפ ןטייווצ םעד ייב עבלעז סָאד .םערָא ןיא ןוא

 טכַאמעג בָאה ךיא יוו םעדכָאנ ןוא ןדנּווו ענעפָא יד ןעיינוצ ןוא ןקיניירפֶא ךָאנ

 רע לפיוו ,טגערפעג יבר רעד ךימ טָאה ,ןעגנוצירּפשנייא עשיטקַאליפָארפ עקיטיונ יד

 לייוו ,ןשָארג ןייק טשינ גנַאלרַאפ ךיא זַא ,ןעוועג זיא הבושת ןיימ ...ןלָאצַאב רימ ףרַאד

 ,ךעלקילג תמאב ןוא ןדירפוצ ןיב ךיא זַא ןוא בוח ןכעלשטנעמ ןיימ ןָאטעג רָאנ בָאה ךיא

 ןיבר םעד ןפלעה וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה ךיא ןוא םולשב ךרודַא זיא ץלַא סָאוו

 .הרצ תע ןַא ןיא רעטיילגַאב ענייז ןוא

 טגנַאלרעד וצרעד ןוא החפשמ עצנַאג ןיימ ןוא ךימ טשטנעבעג יבר רעד טָאה ףיורעד

 יז לָאז ךיא רימ טגָאזעגנָא ןוא תוכרב טימ יז טײלגַאב ,עבטמ סעטָאלז-20 ַא ךָאנ רימ

 ,יוג ןבלעזמעד טימ ןוא טנגעזעג קיצרַאה רָאג ךיז ןבָאה רימ ...עימק א יוו ןטלַאהַאב

 ןרָאפעגקירוצ ןברַאפדלָאג טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב ,ןיבר םוצ טריפעג זדנוא טָאה רעכלעוו

 .ענרָאט ןייק

 םיא לָאז ךיא ,ןטעבעג ברַאפדלָאג ךימ טָאה העיסנ רעזדנוא ןופ ביוהנָא םייב דלַאב

 .ןיבר ןופ עימק יד "ןפיוקרַאפ,
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 סָאװ וצ ..םורפ טשינ ךָאד טייז ריא -- ט'הנעטעג רימ וצ רע טָאה -- רָאטקָאד,

 %..? עימק יד ךייא גיוט

 20.000 ןעבעג טלָאװעג ןיוש רע טָאה דלַאב ...סעטָאלז 2000 טימ ןביוהעגנָא טָאה רע

 זיא הבושת ןיימ ...ןעגנַאלרַאפ רָאנ לעוו ךיא ןכלעוו ,םוכס ןדעי ףוס םוצ ןוא סעטָאלז

 סלַא ,ךעלנעזרעפ רימ ןבעגעג יבר רעד טָאה עבטמ יד ...עבלעז יד ןוא ענייא ןעוועג

 טדערעג טשינ ןופרעד רעמ ןבָאה רימ .החפשמ ןיימ ןוא רימ ראפ תוכרב טימ עימק ַא

 .עימק רעד ייב ןבילבעג ןיב ךיא ןוא

 ווָאשַאלפ ןייק ןרָאװעג טריטרָאפעד ָאטעג רענרָאט ןופ ןענעז רימ ןעוו ,רעטעפש

 ,רעגַאל-טעברַא ןקיטרָאד םעד ןרידיווקיל םייב ןטלַאהעג טרָאד ךיוא ןיוש טָאה סע ןוא

 דרע רעד ןיא ןבָארגרַאפ ןטנעמוקָאד עקיטכיוו ערעדנַא טימ ןעמאזוצ עימק יד ךיא בָאה

 .טניווועג בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,ףירצ ןבענ

 םעד וצ ,װָאשַאלּפ ןייק טריפעג געוו רעטשרע ןיימ ךימ טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ךָאנ טשרע ןוא רכז ןייק םיא ןופ ןבילבעג טשינ זיא'ס .טניווועג בָאה ךיא וו ,ףירצ

 גונעג .ףירצ רעד ןענאטשעג זיא סע ּוװ ,טרָא םעד ןענופעג ךיא בָאה ןשינעכוז עגנַאל

 עימק יד ךיוא .לטכאש םענרעכעלב םעד ףיוא ןפָארטעגנָא בָאה ךיא זיב ,ןבָארגעג גנַאל

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב רימ ייב יז זיא ױזַא ןוא ןענופעג טרָאד ךיז טָאה

 םענופ קידעבעל סױרַא עקַאט ךיא ןיב רשפא ...רימ ךיא טכַארט לָאמ ןייא טשינ

 טשטנעבעג ךימ טָאה יבר רעזלעב רעד עכלעוו טימ ,תוכרב יד ןופ תוכז ןיא םונהיג ןשיצַאנ

 .עבטמ-סעטָאלז-20 יד רימ ןעגנַאלרעד םייב

0 

 עניימ ןיא ךיז קידנפיטרַאפ ןעוו ,חמ ןיימ ןיא דימת ךיז ןקעוו תובשחמ עכלעזַא

 ,םונהיג ירודמ העבש יד ץֶארט סָאװ ,סנ רעד שילרעטסיוא ױזַא סיוא רימ טמוק תונורכז

 ןבילבעג ךיא ןיב ,טכאמעגכרוד בָאה ךיא עכלעוו דייל ןוא ןשינעלגָאװ ערעווש יד ץָארט

 תוכרב ןוא עימק רעד טימ עניימ גנוטער יד ךיא דניברַאפ קיניזטסּוװַאבמוא ןוא ןבעל

 .ןיבר רעזלעב םענופ

 לייוו ,םעד בילוצ רָאנ ענרָאט ןייק עקָארק ןופ רעבירַא 1940 רָאי ןיא ךָאד ןיב ךיא

 -ַאר וצ ןייז רעטכייל רימ טעוו טָאטשטרובעג ןיימ ןיא זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא

 ןיימ ןוא ךיא רָאנ ןיב רעניימ עילימַאפ רעצנַאג רעד ןופ רעדייל .החפשמ ןיימ ןעוועט

 ןוא לזמ טַאהעג עדייב ןבָאה רימ) ןבעל ןבילבעג (אקטול) האל רעטסעווש ערעגנוי

 רעטעפש ןוא ענרָאט ןיא טשרעוצ -- קירבאפ"עיצקעפנָאק-רעטילימ רעד ןיא טעברַאעג

 ךורבסיוא םייב ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא ףסוי רעדורב רערעטלע ןיימ .(ווָאשַאלפ ןיא

 טָאטש יד ןעוו ,גרעבמעל ןיא ןבילבעג זיא ןוא רעטילימ ןשיליופ םוצ המחלמ רעד ןופ

 ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו ,רעטעפש ןוא טנעה עשיסור ןיא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה

25 



 לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג רע זיא ,גרעבמעל טימ עיצילַאג-חרזמ ןעמונרַאפ

 .גָאלָאקעניג ןוא גרוריח סלַא ךיוא טרָאד טעברַאעג ןוא שטיװָאהָארד ןיא

 ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא 1943 רָאי ןיא רע זיא סעיצקַא-סגנולדיזסיוא יד ןופ רענייא תעב

 .קעטרַא ןוז ןייז טימ

 ,ןיבָארוט ןיא ןרָאװעג טכארבעגמוא זיא ,טצרַא ןַא ךיוא ,השמ רעדורב רערעגנוי ןיימ

 ןכָארבעגסיוא זיא סָאוו ,עימעדיּפע-סופיט ַא ןפמעקַאב וצ ןרָאװעג טקישעג זיא רע ןיהווו

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןופ עיצאדיווקיל רעד תעב .זיירק רענילבול ןיא

 | .ןדיי עקיטרָאד עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רע זיא

 סָאװ ,החפשמ ןיימ ןעוועטַאר וצ ןעגנואימאב עניימ עלַא ןעוועג ןענעז גלָאפרעד ןָא

 -עגמוא ,ה"ע ןרעטלע עניימ טרָאד ןענעז ןעמוקעגמוא .ָאטעג רענרָאט ןיא טבעלעג טָאה

 רעדורב ןיימ ,רעדניק עריא טימ ןוארב הקבר רעטסעווש ןיימ טרָאד ןענעז ןרָאוועג טכַארב

 .דניק ריא טימ עניימ ןירעגעווש יד ךיוא יוו יבצ שרעה

 ,ענרָאט ןבענ ןישזדנעשז ןיא ןזָאלעגרעביא בָאה ךיא ןכלעוו ,יבר רעזלעב רעד ןוא

 רעזלעב יד ןבָאה לארשי ןיא ןיוש ? ןדנּווו יד טרישזעדנַאברַאפ םיא בָאה ךיא יוו םעדכָאנ

 רעד ןגעוו השרפ עצנַאג יד ןבירשַאב ןבָאה ייז ּווו ,לרפס א ןבעגעגסיורַא םידיסח

 ,יירָאגליב ןופ ןיבר םעד ,רעדורב ןייז ןוא ל"צז עלערהא 'ר ,ןיבר רעזלעב םענופ גנוטער

 טרעוו ייברעד ,טרעקעגמוא ךיז טָאה סָאוו ,יסקעט רעד ןיא ןרָאפעג םיא טימ זיא סָאװ

 "רעד בָאה ךיא עכלעוו ,ףליה רעכעלטצרע רעד ןגעוו טלייצרעד ךעלריפסיוא טרָאד ךיוא

 .רעטיילגַאב ענייז ןוא ןיבר רעזלעב ןטעדנווורַאפ רעווש םעד טלייט

 ןיבר רעזלעב םעד ךיז טָאה ,לרפס ןקיזָאד םעד ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו סע יוו

 (עינכָאב ןבענ) ץינשיוו ןייק ןרָאפ וצ רעבירַא םולשב ןבעגעגנייא טיזיוו ןיימ ךָאנ דלַאב

 רָאי ןיא טשרע .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג זיא רע ןענַאוו ןופ ,ןרַאגנוא ןייק טרָאד ןופ ןוא

 .1957 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע ּווו ,לארשי ןייק ןעמוקעג רע זיא 4
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 (טמוח) טעמַאכ םהרבא ש-

 (ןגיתמר)

 ענרָאט ןשידיי םעניא טייקיטעטספליה עלַאיצַאס יד
 עיצַאפוקַא רעשטייד רעד תעב

 יד ןבָאה ,ןליופ ןופ עיצַאפוקַא רעשטייד רעד ךָאנ געט עטשרע יד ןיא דלַאב

 ןביוהעגנָא ןעגנולייטפָא-,סע .סע ןוא דַאּפַאטשעג יד ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטסירעלטיה

 גנוקיליטרַאפ ןוא גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט ןופ ןאלפ ןשירעכערברַאפ םעד ןריזילַאער וצ

 .םוטנדיי ןשיליופ םענופ

 ןרָאװעג טנכייצעגנָא קידמיטרפ ןענעז ןַאלּפ ןקיזָאד םעד ןופ ןּפַאטע ענלצנייא יד

 ףעש רעד ןכלעוו ,"ווירבדלענש, םענעפורעג ױזַא םעד ,םַארגָאנָאפעלעט ןעמייהעג ןיא

 1929 רעבמעטפעס ןטס21 םעד טַאה ,ךירדייה ,ײצילָאּפ-סטיײהרעכיז רעשטייד רעד ןופ

 קיטעט ןענעז עכלעוו ,ןפורג-.סע .סע-ץֶאזנייא יד ןופ רעריפנָא יד וצ טקישעגרעביא

 .ןטיבעג עשיליופ עטריּפוקָא יד ןיא ןעוועג

 ייר עצנַאג ַא ןרָאװעג טקירעגסיורַא ןַאלּפ ןקיזָאד םעד ןיא זיא ּפַאטע ןטשרע ןפיוא

 עזאב עכעלטפַאשטריוו יד ןטכינרַאפ ןוא ןבורגרעטנוא טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,תונכה

 ערעייז ןופ ןדיי יד ןסיוטשסיורַא ךרוד לכיםדוק -- גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ,סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע

 יד ןריזילַאגעל טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,תוריזג עשידיײ-יטנַא ןופ לובמ א ץוחַא

 םעד ץוחַא ,רעבָאהטכַאמ עשיטסירעלטיה יד דצמ סעיצקַא-ביור ןוא -דרָאמ עכעלגעטגָאט

 -לעפאב רעשידיי רעזָאלצוש רעד יבגל ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא רָארעט ןקיטולב

 ןלוש ןענערבראפ ןוא ןסיירפיוא טימ סעיצקַא-סגנוטכינרַאפ עקיליורג יד ץוחַא ,גנורעק

 -סיורַא ןדיי ןענעז ,סטוג ןוא בָאה שידיי ןופ סעיצאקסיפנָאק ץוחַא ,םישרדמייתב ןוא

 ןוא לדנַאה ןופ ,ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עכעלטמעז ןופ ןרָאװעג ןסיוטשעג

 עקיטציאזיב עריא ןופ ןרָאװעג טרעטייוורעד זיא ץנעגילעטניא עשידיי יד .הכאלמ

 ןבָאה רעלטפַאשנסיוו ןוא רערעל, ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד עשידיי ;רעצעלּפ-סטעברַא

 .תוסנרפ ערעייז ןריולרַאפ

 ןוא סעטנער ,סעיסנעפ ףיוא טכער ערעייז ןדיי ייב ןרָאװעג טביורעגוצ ןענעז סע

 עשידיי ןרָאוועג ןפָארטעג קרַאטש ןענעז טימרעד ןוא ןעגנורעכיזראפ עלַאיצָאס ערעדנַא

 .ןדילַאווניא-המחלמ ןוא ןטירעמע

 ןליופ ןטריפוקַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ ןשימָאנָאקע ןרעווש םוצ

 טכעלטנפערַאפ זיא עכלעוו ,18.9.1939 ןופ גנונעדרָארַאפ עשטייד יד ןגָארטעגיײב ליפ טָאה
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 ןרָאװעג ןטָאברַאפ גנערטש זיא ןדיי רעכלעוו טיול ,1939 רעבָאטקָא ףוס טשרע ןרָאװעג

 ןרעוו טרינָאפעד טזומעג טָאה טלעג טשער רעד ןוא סעטָאלז 2000 יוו רעמ ןציזַאב וצ

 ַאזַא ןופ טגעמעג קנעב יד ןבָאה ייברעד ,ָאטנָאק ןטריקָאלברַאפ ַא ףיוא קנַאב ַא ןיא

 ,ךעלטנכעוו סעטָאלז 250 סנטסכעה ןלֶאצסיוא ָאטנָאק

 -ראפ ַא טימ ןרָאװעג טפרַאשרַאפ 20.11.1939 םעד רעטעפש זיא הריזג עקיזָאד יד

 ָאטנַאקרעּפש ַאזַא ןופ ןלָאצסױא ןרָאװעג טביולרעד זיא'ס רעכלעוו טיול ,גנונעדרָא

 עדעי טָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ךעלשדוח סעטָאלז 500 רָאנ

 טריקָאלברַאפ ריא ןצונאב וצ טייקכעלגעמ יד קידנבָאה טשינ ,גנומענרעטנוא עשידיי

 .טייקיטעט ריא ןלעטשנייא טזומעג ,טלעג

 טרעווראפ ייז זיא סע .תוכאלמ-ילעב עשידיי יד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא קירעיורט

 שינעביולרעד רעד ןָא רערעדנַא ןא ןיא טפַאשטרַָא ןייא ןופ ןעלדיזרעביא וצ ןרָאװעג

 ןפיוקרַאפ וצ ןרָאװעג ןטָאברַאפ ךיוא ייז זיא סע ןוא ןענַאגרָאטכַאמ עשטייד יד ןופ

 .םירישכמ-סטעברַא ערעייז

 1940 רעבמעווַאנ ןטפ ןופ ןוא 1939 רעבמעצעד ןט16 ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול

 .עזַאלסטעברַא ראפ ןעגנוציטשרעטנוא יד ןופ ןסינעג טנָאקעג טשינ ןדיי ןבָאה

 רעד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה 7.3.1940 ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול

 זיאס רעכלעוו ןופ ןסינעג וצ טכער ןייק טאהעג טשינ עינרעבוגילַארענעג רעצנַאג

 עכעלשדוח יד ןלָאצ טזומעג ןבָאה ייז םגה ,סעסַאק-ןקנַארק יד דצמ ףליה רעשיניצידעמ

 ,ןריבעג-עסַאק-ןקנַארק

 -עּפַאָאק-טידערק עשידיי ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טרעווראפ זיא 1940 ץרעמ טניז

 ןביוהעגנָא טָאה (א"סיי) ףליהניילא עלַאיצָאס עשידיי יד ןעוו ,רעטעפש טשרע .ןוויטאר

 יד ןופ ענייא ןעוועג תואוולה עקיטנעצַארפמוא ןלייטרעד סָאד זיא ,טייקיטעט ריא

 סלַא א"סיי רעד ןיא ןיירָא זיא עכלעוו ,"עבאקעצ, טפַאשלעזעג רעד ןופ ןבַאגפיוא

 .* סעסַאקייל עקיטנעצַארפמוא, ראפ טַארעפער

 רעשידיי רעד יבגל עיצקַא-סגנוקיליטרַאפ רעשטייד רעקיזָאד רעד ןופ ןטַאטלוזער יד

 ןיוש ...ןטראוו ךיז ףיוא גנאל טזָאלעג טשינ ןבָאה ןליופ ןטריּפוקָא ןיא גנורעקלעפַאב

 עשידיי יד ןיא טשרעהעג טיונ ןוא רעגנוה טָאה 1940 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 .ןעמייה
 א =

 ךיז ןבָאה אד ךיוא .םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא ענרַאט ןיא בושי רעשידיי רעד

 עטלוב ןקרעמ טזָאלעג עיצַאפוקַא רעשטייד רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא דלַאב

 .ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןשידיי םעניא גנורעטישרעד ַא ןופ םינמיס

 .300 .ז דנַאב רעטירד -- תונורכז -- טרעכייוו לאכימ 1
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 ןיא גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע

 ןוא טלעק ,רעגנוה .הדירי רעשימָאנָאקע ןופ בצמ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ענרָאט

 טכַארטַאב ןיא ךָאנ זומ ייברעד ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא טקיטלעוועג ןבָאה ןטייקנארק

 עטשרע יד ןיא דלַאב זיא ענרָאט ןיא ןדיי לָאצ יד זַא ,טקַאפ רעד ןרעוו ןעמונעג

 טניז ןיוש לייוו ,ןגיטשעג רעייז ןשטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענראפ ןכָאנ םישדח

 ןופ ייס ,ןדיי עטריטרָאּפעד ענרָאט ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז 1939 רעבמעצעד שדוח םעד

 .ןטפאשטרַא ערעטייוו ןופ ייס ,עקידתונכש

 ץֶארט טָאה , ןדיי 25.600 טבעלעג ענרָאט ןיא ןבָאה 1939 רעבמעטפעס רַאפ תעב

 ץרעמ שדוח ןיא ענרָאט ןיא ןדיי לָאצ יד -- סעיצַאטרָאּפעד ןוא ןעגנוסישרעד ,תופידר

 ." תושפנ 28.000 ןפָארטַאב 2

 רַאפ ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,ןדיי ענרָאט ןיא טלָאמעד ןעוועג ךָאנ ןענעז סע

 עקיטפרעדאבטיונ ערעייז ןפלעה וצ ןעגנוגנערטשנָא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,עיצַאּפוקָא רעד

 ןטריזינַאגרָא טשינ ַא ףיוא ןפלעה וצ קיטייזנגעק טבערטשַאב ךיז טָאה ןעמ .רעדירב

 ,טַארנעדוי א ןפַאשעג ןשטייד יד ןבָאה גנוטלַאווראפ-הליהק רעד ןופ טרָא ןפיוא .ןפוא

 -ספליה רעלַאיצֶאס רעד טימ ןריפוצנָא ןעוועג ערעדנַא ןשיווצ זיא'ס עבַאגפיוא סנעמעוו

 ןיא טַארנעדוי םייב .טָאטש רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד תבוטל טייקיטעט

 טריפעגנָא טָאה סָאוו ,עיסימָאק-ספליה ערעדנוזאב ַא ןרָאװעג ןפַאשעג עקַאט זיא ענרָאט

 ?טרַאפלָאװ, רענעפורעג ױזַא רעד טימ

 טציא זיא ןדיי רענרָאט עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש עיינ יד רעבָא

 ןטצענערגַאב רעמ לֶאמ א סָאװ א ףיוא עטסערפעגפיונוצ -- ,ןבעל וצ ןעמוקעגסיוא

 רעדילגטימ יד טלעטשעגקעווא ןבָאה -- ,ןלַאווק-הסנכה עכעלטמעז ןופ עטביורַאב ...חטש

 עלופתוירחַא ןוא ערעווש רַאפ ענרָאט ןיא טַארנעדוי ןופ גנולייטפָא רעלַאיצָאס רעד ןופ

 .ןבַאגפיוא

 רעד זיא ,16.9.1940 ןופ ןאמטפיוהזיירק רענרָאט םענופ גנונעדרָארַאפ א טיול

 םעד טָאטש רעד ןופ רעניווונייא עשידיי ייב ןענַאמוצנייא טקיטכערַאב ןעוועג טַארנעדוי

 ןבָאה ייז ןכלעוו ,רעייטש-לאקיטסעמַאד רעירפ םענעפורעג יוזא םעד ,רעייטש-להק

 טמיטשאב טציא ןעגנולָאצּפָא עקיזָאד יד ןענעז ייברעד ,עיצַאּפוקָא רעד ראפ ךָאנ טלָאצעג

 ןעמוקַאב ךיוא טָאה טארנעדוי רעד .ףליה רעלַאיצָאס רעד רַאפ תואצוה יד רַאפ ןרָאוועג

 ןיא רעניווונייא ןשידיי ןדעי ןגעק ןעלטימ"סגנַאווצ טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער סָאד

 ןריטסערַא וצ םיא ןליפַא ןוא רעייטש ןקיזָאד םעד טלָאצעג טשינ טָאה סָאװ ,ענרָאט

 .ייצילָאּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ

 .תורוקמ עשיטסיטַאטס עלעיציפָא טיול 2

 ,257 .ז ,דנאב רעטירד -- תונורכז -- טרעכייוו לאכימ 3
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 הרב צידנ סייצ *ח ד ו

 - 1 2 ו ד

 יב 107 בעמ 1

 14.א.1941-מ הדוקפ

 14.א.1941 ןופ ןעגנונעדרָארַאפ יד

 רָאנ ,ענרָאט ןיא טַארנעדוי רעד טָאה לָאצּפָא-רעייטש ןקיזַאד םעד ןופ תוסנכה יד

 -ירטנַאק יד .טייקיטעט-ספליה רעלַאיצַאס רַאפ ןצונאב טנַאקעג ןפוא ןלַאמינימ ַא ןיא

 עשיצַאנ יד ראפ תונתמ ערעייט ןוא ןעגנולָאצּפָאיסגנַאװצ ענעדישרַאפ יד ,סעיצוב

 .טַארנעדוי םענופ ןעלטימ -טלעג עטקנערשַאב יד טפעשעגסיוא ןבָאה ןענַאגרָאטכַאמ

 דאב רעשידיי רעד תבוטל טייקיטעט רעלַאיצָאס רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא

 .ףליה עשידנעלסיוא יד ןעוועג זיא עינרעבוג-לארענעג רעד ןיא גנורעקלעפ

 ןיא ןסאמ עשידיי עטמערָארַאפ יד תבוטל ףליה עלַאמינימ עטצענערגַאב יד
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 רענַאקירעמַא יד קנַאד א ןעוועג ךעלגעמ סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןליופ ןטריפוקַא

 .1940 םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש ןליופ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז עכלעוו ,ןטרָאּפסנַארט

 ,ץיירק ןטיור רענַאקירעמַא ןופ (1 :סעיצַאזינַאגרָא יירד ןופ רקיעב טמַאטשעג ןבָאה ייז

 .ןשטייד יד ץוח -- גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעצנַאג רעד רַאפ ףליה טקישעג טָאה רעכלעוו

 ןוא (ףעילערישיטילָאּפ) עיסימָאק-רעוװּוה רענַאקירעמַא רעד ןופ (2

 .ןדיי ראפ זיולב "טניָאשזד, ןופ (3

 -- "ףליהניילַא רעלַאיצָאס רעשידיי , רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןעוו ,רעטעפש

 ייוצ עטשרע יד ןיא טריפיציטרַאפ ךַאמּפָא ןא טיול רעטצעל רעד טָאה -- א"סיי

 טפרַאדַאב טָאה א"סיי רעד זַא ,ןרָאװעג טמיטשאב ךיוא זיא ייברעד , %17 טימ ןדנָאפ

 ַאדַאר ַאװָאדָארַאנ) א"רנ רעד עכלעוו ,סעיצַאטָאד ענעמוזמ יד ןופ ךיוא 217 ןעמוקַאב

 -טכַאמ עשיטנַאּפוקָא יד עכלעוו ,ןרעייטש יד ןופ ןעמוקַאב טלָאזעג טָאה (ַאשטנוקעיּפָא

 רעד .ףליה רעלַאיצַאס רעד תבוטל גנורעקלעפַאב רעד ייב טנַאמעגנייא ןבָאה ןענַאגרָא

 .%16 ףיוא ןרָאװעג טרענעלקרַאפ 1942 יַאמ טניז -- רעטעפש זיא לייטנָא רעקיזָאד

 א"סיי רעד רַאפ סעיצַאטָאד עקיזָאד יד ןענעז 1942 ילוי שדוח ןיא ןיוש רעבָא

 | .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא

 וו ,ךיק-סקלָאפ א ןרָאװעג ןטלאהעגפיוא ענרָאט ןיא זיא ייר רעטשרע רעד ןיא

 .רעסַאוו ןיא ּפַארט א יוו ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ןעגָאטימ עקיליב ןבעגעגסיורא טָאה ןעמ

 עכעלגעטגָאט א ןרָאװעג ןענעז -- סעיצקַאידרָאמ ןוא ביור ,ןטייקנארק ןוא רעגנוה

 ,גנוניישרעד

 -ַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ רעשיגַארט רעקיזָאד רעד טָאה קורדסיוא ןטלוב ַא

 רעד ןכלעוו ,1940 יאמ שדוח ןרַאפ ןובשחו ןיד א ןיא ןענופעג ענרָאט ןיא גנורעקלעפ

 -עיצַאפוקַא רעשטייד רעד טלעטשעגוצ טָאה זיירק רענרָאט םענופ ןאמטפיוהדזיירק

 .ענרָאט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טעברַא-סגנַאווצ רעד עגונב טכַאמ

 ןיא רעטייוורעד ךיא סָאװ -- טכיראב םעד ןיא ןבירשעג רע טָאה -- םעד בילוצ,

 -סגנוזייפשַאב ןוא "טפאשטריוו ןופ טיבעג ןפיוא הטיש רעיינ רעד טימ גנַאלקנייא

 ,ןטייקכעלגעמטסנידרַאפ ערעייז ןופ ןדיי יד רעמ ןוא רעמ לָאמַא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 יד טימ ןעשעג טפנוקוצ ןיא ףראד סע סָאװ ,הלאש יד רעמ ןוא רעמ דימת טײטשטנַא

 רַאפ טייקכעלגעמ יד טפַאש טעברַא-סגנאווצ רעד ןיא ןדיי יד ןענאפשנייא סָאד .ןדיי

 טשינ רעבָא ,ןעניושראפסנַאמ לייט א ןופ רָאנ גנורענרעד רעקיטשינ ןוא גנוקיטפעשַאב

 רעדנגייטש רעד טימ טעוו םעלבָארּפ דיי םענופ גנוזייל יד .רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ

 .*רעכעלגנירד לָאמ א סָאװ ןטייקכעלגעמיטסנידרַאפ ערעייז ןופ גנורעלעמשרַאפ

 "אפוסתתוותהס)ג 2060, תג 216/01200 0]0158ב שש 081656 0%טק86]| 2006/06- .4

 5א16]". \%/871528%8, 1957. 566 0.
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 א א

 -פליה רעקידנעטשלופ ןוא שואי ןופ הפוקת רעקידהרוחש-הרמ רעקיזָאד רעד ןיא

 סָאװ ,םידיחי ךָאנ ןענופעג טייקכעלטפאשלעזעג רעשדיי רעד ןיא ךיז ןבָאה ,טייקיזָאל

 טָאה סָאװ ,עיצַאנגיזער ןוא טײקיטנעהּפָא ןופ טנַאװ יד ןכערבוצכרוד ןסָאלשַאב ןבָאה

 ףוס .ןליופ ןטריפוקַא ןיא ןסַאמ עשידיי עטקינייפעג יד ןופ רעטימעג יד טשרעהַאב

 ישאר יד טיול ,"ףליהניילַא עלַאיצָאס עשידיי, יד ןרָאוועג ןפאשעג זיא 1940 יאמ שדוח

 רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג טריזילאגעל זיא סָאװ ,טפאשלעזעג א -- ,א"סיי תובית

 -ַאּפס ץָאמָאּפָאמַאס אקסווָאדישז) עיצוטיטסניא-ספליה עקיליוויירפ סלַא עיצַארטסינימדַא

 רענעסַאלשעג ןוא רענעפַא רעצנַאג רעד טימ ןריפוצנָא עבַאגפיוא רעד טימ ,(ַאנשטעל

 רעקיליוויירפ רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןקינייאראפ וצ ,טייקיטעטיספליה רעלַאיצֶאס

 -ןכאז ןוא "טלעג יד ןלייטרעדנַאנופ ,ןעלטימ עקיטיינ יד ןפַאש וצ ,ףליה רעלַאיצָאס

 רַאפ סעיצוטיטסניא ןוא ןטלַאטשנַא עלַא ןציטש ןוא ןטלַאהסיוא ,ןריזינַאגרָא ,תונתמ

 רעד ךרוד סעיצַאזינַאגרָא-ףליה עשידנעלסיוא טימ ןטעברַאוצטימ ןוא ףליה רעלַאיצָאס

 .ץיירק ןטיור ןשטייד םענופ גנולטימרַאפ

 ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא א"סיי רעקיזָאד רעד טימ גנוריפנָא עטשרע יד

 ןבָאה רעציזרַאפדעציוו ןוא רעציזרָאפ ןטימ ןעמאזוצ ןוא רעדנירג 7 ןופ םוידיזערפ א

 טלייוועג יינ'ס ףיוא רָאי סעדעי טפרַאדעג טָאה סָאװ ,וויטוקעזקע םעד טעדליבעג ייז

 ווא -טַאטש ןשטייד ןופ טרָאציז ןדעי ןיא ןענעז ןימַאלוגער ןוא טוטַאטס ןטיול .ןרעוו

 ןענעז סָאװ ,ןטעטימָאק-ספליה-זיירק עלַאיצָאס עשידיי ןרָאװעג ןפאשעג ןַאמטפיוהדזיירק

 סאד טאה ,ןדיי טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,םוטעמוא ןוא רעדילגטימ 5 ןופ ןענַאטשַאב

 .*א"סיי רעד ןופ ןרוטַאגעלעד ןענעפע וצ טכער סָאד טַאהעג םוידיזערפ

 עלַאנומָאק ןוא עשהכולמ ןופ ןסינעג טנָאקעג א"סיי יד טָאה ןלָאצּפָא-דילגטימ ץוחא

 ןוא סעירעטַאל ,ןעגנולמַאזדלעג ,ןכַאז ןיא ןוא םינמוזמב ןעגנודנעפש ,סעיצַאטָאד

 = תונתמ ערעדנַא

 יירד ןוא עשראוו ןופ רעדילגטימ 4 ןיירַא ןענעז א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ ןיא

 א"סיי רעד ןיפ שארב זיא ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךשמב .עקָארק ןופ

 .טרעכייוו ר"ד ןענַאטשעג

 ראפ ןענַאטשעג רעבָא זיא סאג רעשידיי רעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא-ספליה עיינ יד

 ריא ןופ גנוריזילַאער רעד רַאפ ןעלטימדלעג עקיטיינ יד ןפאש ןופ םעלבָארּפ רעווש ַא

 טייקיטעט יד ןרידיסבוס וצ ביוחמ ןעוועג וליפַא ןענעז ןטַארנעדוי יד .עבַאגפיוא רעסיורג

 ןענעז .טיבעג ןטריפוקַא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןעגנוליײטּפָא-א"סיי יד ןופ

 .25 .ז ,יירד דנַאב -- תונורכז -- טרעכייוו ר"ד 5

 .16 .ז יירד דנאב -- תונורכז -- טרעכייוו ר"ד 6
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 -רעפרעק עשידיי עקיצנייא יד עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ןעוועג ןטַארנעדוי יד ךָאד

 ןעגנולוצּפָא ענעדישראפ ןוא ןרעייטש ןענָאמ וצ טקיטכעראב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטפאש

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב

 גנַאפנָא ןיא דלַאב א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ סָאד טָאה טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןטעשזדוב ערעייז ןיא ןעמיטשַאב וצ ןטַארנעדי יד טרעדָאפעגפיוא טייקיטעט ריא ןופ

 רעדייל ןבָאה ןעגנודנעוו עקיזָאד יד .ןטעטימָאק-א"סיי יד ראפ עיצַאטָאד עקידנטיידַאב א

 .ןטַארנעדוי עקיטרָא יד ייב גנַאלקּפָא ןסיורג ןייק טַאהעג טשינ

 ,"טניִאשזד, ןופ ףליה עקידתושממ ַא ןעמוקַאב א"סיי יד טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ענייז עיצַאזינַאגרָא-ספליה רעשידיי רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג ףכית טָאה רעכלעוו

 ןיא "טניָאשזד, רעד זיא 1941 רעבמעצעד שדוח ןיא ןיוש רעבָא .ןוורעזער ןוא ןדנַאפ

 ערעדנַא ןכוז טזומעג טָאה א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ סָאד ןוא ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןליופ

 ,ןלַאווק-הסנכה

 עכלעוו וצ ,ןעגנולמַאז-טלעג ןוא ןעגנולָאצּפָא-רעדילגטימ יד ןופ תוסנכה יד ץוחא

 -- טָאה ,א"סיי רעד ןופ ןטוטַאטס יד טיול טקיטכערַאב ןעוועג ןענעז ןטעטימָאקספליה יד

 לײטנַא ןַא טפמעקעגסיוא םוידיזערפ ריא -- טקרעמַאב רעירפ ןיוש סָאד ןבָאה רימ יוו

 טעטסַאלַאב טָאה טנַאּפוקָא רעד עכלעוו טימ ,ןלָאצּפָא ןוא ןרעייטש ערעדנוזאב יד ןיא

 .עינרעבוג-לַארענעג רעד ןופ ןטיבעג יד ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד

 ןרַאוועג טריפעגנייא 1940 ינוי ןט17 ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טימ זיא םעד ץוחא

 ןיא ןדיי ענעסקַאוורעד עלַא ןופ רעײטשּפָאק ןימ א ,"עבַאגבַא-סגנורעדנַאוונייא, יד

 טמיטשאב רעייטש ןקיזָאד ןופ תוסנכה יד ןענעז ייברעד ,רָאי 18 רעביא ןופ רעטלע

 ," ףליה רעלַאיצָאס רעד תבוטל ייר רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג

 -עג א ןיא ,טַארנעדוי רענרָאט םעד טכעלגעמרעד עקַאט ןבָאה תוסנכה עקיזָאד יד

 יד ןיא ןרַאוועג טּפעלשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןדיי רענרָאט יד ףליה ןגָארט וצ ,סָאמ רעסיוו

 טָאה *תונורכז ענייז ןיא טרעכייוו ר"ד רעביא טיג סע יוו .ןרעגַאלסטעברַא-סגנַאװצ

 ףליה ףיוא סעטָאלז 150.000 רעביא 1940 רָאי ןיא ןבעגעגסיוא טארנעדוי רענרַאט רעד

 .ןדיי רענרָאט ,ןענַאילַאטַאב-סטעברַא ןיא ןוא ןרעגַאל יד ןיא עטקיטפעשַאב יד ראפ

 ןענעז סע וו ,וָאקטסוּפ ןיא רעגאל םעד ראפ זַא ,ןבעגוצרעביא ךָאנ יאדכ זיא סע

 ,ץישפָאר ,ונָאשיזדנעס ,ץילעמ ,ץיבמעד ןופ ןדיי 750 ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ הליחתכל

 טזומעג ןטפַאשטרָא עקיזָאד יד ןופ ןטארנעדוי יד ןבָאה -- ענרָאט ןוא ילָאּפָאלעױװ

 ןצָאק ןוא םילכ ,םירישכמיסטעברַא ןלעטשוצ ,יז ןריטנַאיװָארּפרַאפ ,ךיק ַא ןענדרַאנייא
 .תוחפשמ ערעייז ןטלַאהסיוא ךָאנ םעד ץוחא ןוא ןדיי עטרַאּפשרַאפ יד רַאפ

 -רעניווונייא עניימעגלַא ןַא ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןיא טריטסיזקע ךיוא טָאה סע

 .141 .ז ,יירד דנַאב -- תונורכז טרעכייוו ר"ד דז
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 יד ןיא טרעכייו ר"ד ,א"סיי רעד ןופ סעזערפ רעד רעביא טיג סע יוו רעבָא .רעייטש

 רעד ןופ ןעגנוצעזַאברעביא עקידנעטש יד ןבָאה , ענייז תונורכז ןיוש עטנַאמרעד

 ןקיזָאד םעד טלָאצעג טשינ ןבָאה ןדיי ךס ַא זַא ,ןעוועג םרוג גנורעקלעפאב רעשידיי

 ןרַאוועג טרילוגער קיטליגדנע זיא םוידיזערּפ-א"סיי ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד א .רעייטש

 רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע ןוא לֶאצּפָא-רעניווונייא ןופ תוסנכה יד ןלייטרַאפ סָאד

 ןעמונעגנָא זיא רעייטש ןקיזָאד םעד ןיא לייטנָא ןשידיי ןרַאפ דוסי סלַא זא ,פיצנירפ

 ןא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה רעדָא טניווועג ןבָאה סָאװ ,ןדיי לָאצ יד ןרָאװעג

 טשינ ,(לח ןעוועג זיא רעייטש רעד ןָא ןעוו ןופ) 1940 לירּפַא ןט1 םעד טפַאשטרַא

 .טשינ יצ טלָאצעגנייא םיא ןבָאה ןדיי יד יצ ,ףיורעד טקוקעג

 ןופ קלח ןפיוא ןלַאפעגסיוא זיא סָאוו ,םוכס רעד זַא ,ןרָאוועג טמיטשאב זיא סע

 ןקיטרָא םעד ןאמטפיוהיטַאטש רעדָא -יזיירק םעד ךרוד ןרעוו טלָאצעגסיױא לָאז ,ןדיי יד

 ." טנכערעג 1940 לירּפַא ןט1 םעד טניז טעטימָאקיא"סיי

 רעד ךיוא טעטש ערעדנַא ןשיווצ טָאה גנורילוגער רעקיזָאד רעד ןופ ךמס ןפיוא

 םעד ןופ עיצַאטָאד ערעסערג א ןעמוקַאב ענרָאט ןיא טעטימָאקספליהיזיירק רעשידיי

 ,* רעייטש ןקיזָאד

 םעד קנַארפ רָאטַאנרעבוגילַארענעג רעד רעטעפש טָאה ןעגנומיטשַאב עקיזָאד יד

 רעבמעצעד ןט6 ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טימ ןוא טכַאמעג לטבמ 1941 רעבָאטקָא ןט9

 -רעייטש ןקיזָאד םעד ראפ טסקעט ןכעלטייהנייא ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה 1

 ןקעד וצ רַאפ טמיטשַאב ןענעז ענייז תוסנכה יד זַא ,ןיוש קידנענָאמרעד טשינ ,לָאצּפָא

 -- רעשיליופ רעד תבוטל טוג יוזא -- ,טייקיטעטספליה רעלַאיצַאס רעד ראפ תואצוה יד

 שוריפב זיא רעייטש רעקיזָאד רעד םגה ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד תבוטל ךיוא יוו

 .קעווצ ןקיזָאד םעד ראפ ןרָאװעג טריפעגנייא

- 4 --- 

 סגנַאפנָא זיא ענרַאט ןיא טעטימָאקיזיירק ןלַאיצָאס ןשידיי םעד טימ גנוריפנָא יד

 טָאה ַאּפַאטשעג יד יוו ,םעד ךָאנ ,רעטעפש ןוא רעזייפש ר"ד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 דזיירק א"סיי רענרָאט םעד ןופ סעזערפ זיא ,טכַארבעגמוא ןפוא ןשילַאיטסעב א ףיוא םיא

 סעזערפ ךיוא ןעוועג קיטייצכיילג זיא רעכלעוו ,ןַאמקלָאפ רוטרַא ןרָאװעג טעטימָאק

 ,טפיוהרעל .י טרעהעג ךָאנ טעטימָאק םוצ ןבָאה ייברעד ,ענרָאט ןיא טארנעדוי ןופ

 .83 .ז טרָאד 8

 .142 .ז טרָאד 9

 .142 .ז ,דנאב רעטירד ,תונורכז-טרעכייוו .0

 .142 .ז ,דנאב רעטירד ,תונורכז-טרעכייוו .1
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 רעלַאיצַאס רעד טימ ךיוא טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,סייר לוַאּפ ןוא עזיווענירג עשוהי

 .טַארנעדוי םייב עיסימָאק-ספליה

 -זיירק א"סיי םעד ןשיווצ טָאה ,טבעלעג טָאה רעזייפש ר"ד ןמז לכ ,הליחתכל

 -נעמַאזוצ עכעלצונ א ןוא טקַאטנָאק רעגנע ןַא טשרעהעג טַארנעדוי םעד ןוא טעטימָאק

 ןענַאטשעג זיא ןטפאשרעפרעק עדייב ןופ ץיפש רעד ןָא ןעוו ,רעבָא רעטעפש .טעברַא

 יד ןיא ןעגנולײטּפָא-א"סיי יד ןטילעג קרַאטש ןופרעד ןבָאה ,ןָאזרעּפ עבלעז יד ןוא ןייא

 ,טעטימָאקיזיירק ןלַאיצַאס רענרָאט םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשטרָא עקידתונכש

 .'וכו עינכָאב ,לגירב יוו

 -א"סיי ןופ דילגטימ רעד ןכלעוו ,"טכירַאב ןכעלטפירש ַא ןיא ןענעייל רימ יוו

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןרָאי ליפ ךשמב ,דילי רענרָאט ַא) שיט והילא ר"ד םוידיזערפ

 -לעזעג ןוא רעשיטסינויצ ,טַאקָאװדַא ,1929 זיב ,ענרָאט ןיא גנוגעוואב רעשיטסינויצ

 -עסערפ ןוא רוטלוק ןופ רעריפנָא ,המחלמ רעד ךָאנ ,ץנַאס-יינ ןיא ןקסע רעכעלטפַאש

 ןעוועג הלוע 1951 רָאי ןיא -- םלָאהקָאטש ןיא סערגנַאקדטלעוו ןשידיי ןופ לײטּפָא

 ןבעגעגרעביא טָאה -- (םילשורי ןיא ןרָאװעג רטפנ 1952 רָאי ןיא ןוא לארשי ןייק

 טשינ רענייק טסייוו, --- 1951 רעבָאטקָא ןיא ענרָאט ןיא טייהנזעוונָא ןייז טימ תוכיישב

 -- ,טַארנעדוי םעד רָאנ ןעק ןעמ .ףליהסבלעז רעלַאיצָאס רעשידיי, ַא ןגעוו ענרָאט ןיא

 -זיירק ןלַאיצַאס םעד ןופ רעמיצ-סמַאנפיוא ןיא לייוו ,רעדנּוװ ןייק טשינ זיא'ס סָאװ

 ןוא טַארנעדוי ןופ דילגטימ א ןופ רעטקַארַאכ ןיא סייר רעה רעד טריטמַא טעטימָאק

 ,טַארנעדוי ןופ גנולײטּפָא יד ךיוא ךיז טניפעג טעטימָאקיזיירק ןראפ ָארויב םעד ןיא

 "...ןשינעביולרעד ענעדישרַאפ טלייטרעד סָאװ

 -ַאס רענרָאט רעד זא ,ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא טרעוו טכיראב ןקיזָאד םעד ןיא

 -נעדוי רענרָאט םעד ןופ רוטיזַאפסקע ןַא יו רעמ טשינ זיא טעטימָאקדזיירק רעלַאיצ

 .ץניווארפ רעד טימ טקַאטנָאק ןזיול רָאג א ןָא טלַאה ןוא טַאר

 רענרָאט םעד ןשיווצ שינעטלעהרַאפ ןקיזָאד םעד עגונב גנורעלקפיוא עסיוועג א

 -ארפ רעכעלטפירש ַא זדנוא טיג ,טעטימָאק-זיירק א"סיי רענרָאט םעד ןוא טארנעדוי

 ןיא ,* 20.11.1941 םעד עקַארק ןיא א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ ןיא ןבירשעגנָא ,לָאקָאט

 רעד ןופ סעזערפ רעד ,סנַאג בקעי ר"ד ןענישרעד ןענעז סע זַא ,ןענעייל רימ ןכלעוו

 םענופ סעזערפ"עציוו קיטייצכיילג ןוא ענרָאט ןבעל קסינמוג ןיא רוטַאגעלעד א"סיי

 ןקיטרַאד ןופ סעזערפ רעד ,רעלזַאב ריאמ םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא -- ,טַארנעדוי ןקיטרָאד

 ליז רעזייפש ר"ד ןופ ןברַאטשּפָא םעד טניז זַא ,טגָאלקַאב ךיז ןבָאה עדייב ןוא טַארנעדוי

 רעלַארטנעצ רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאניגירָא ןופ עיּפָאק-ָאטָאפ א טיול .2
 .עשרַאוו ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי

 ,רעירפ יוו .3
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 ,סייר רעה רעד לייוו ,ריּפַאּפ ןפיוא רָאנ טעטימָאקיזיירק .צָאס .דיי רעד טריטסיזקע

 ליפ ױזַא טרָאד טָאה ,טַארנעדוי ןופ טיבעג ןפיוא רעטעברַא רעטוג ַא זיא רעכלעוו

 .טעטימַאקדזיירק ןלַאיצַאס םעד ראפ טייצ ןייק טשינ ןיוש טָאה רע זַא ,גנוקיטפעשַאב

 ןַאמקלָאפ סעזערפ םעד עגונ ךיוא זיא -- ןטַאגעלעד יד ךיז ןגָאלקַאב -- עבלעז סָאד

 ןציז סע םגה ןוא ..."טעטימָאקדזיירק רעצנַאג רעד טפָאלש, ןופרעד טַאטלוזער ןיא ןוא

 ךעלגעמ טשינ זיא'ס רעבָא ,רעפעפפ ןוא רעלשַאמ םיריוטקָאד יד ,ןטמַאַאב 2 וליפַא טרָאד

 טשינ ייז ןענַאק ןינע םוש ןייק ןיא לייוו ,ןקידעלרעד וצ ךַאז זיא'ס עכלעוו ייז טימ

 ןלַאיצַאס רענרָאט ןיא ןצעזניירַא לָאז ןעמ ,ןטעבעג ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד יד .ןרידיצעד

 םינינע יד רַאפ רָאנ קיטעט ןייז לָאז סָאװ ,שטנעמ ןייא יבשטָאכ טעטימָאקיזיירק

 .זיירק רענרָאט ןיא ףליהסבלעז רעלַאיצָאס רעד ןופ

 יד ןופ קיגנעהּפָא ןעגנולדנַאה ענייז עלַא ןיא ןעוועג רעבָא זיא טַארנעדוי רעד

 רעד בילוצ .ןריפסיוא טזומעג טָאה רע ןלעפאב סנעמעוו ,ןענַאגרָאטכַאמ עשטייד

 םילשומ עשטייד יד ןופ ןשינעטסולגרַאפ עקידהנשמ יד ןקידירפַאב וצ טייקידנעווטונ

 טעוו םינלזג עשטייד יד יפלכ טייקיביגכַאנ טימ זַא ,עיזוליא רעד טימ טעטסַאלַאב ןוא

 קידנעייז ןוא ןטייקידתוירזכא עשטייד יד ןכַאװשוצּפָא ןוא ןּפמעטוצּפָא ןייז ךעלגעמ

 ןעוועג טשינ טַארנעדוי רענרָאט רעד זיא -- עגַאל רעכעלטפַאשטריװ רערעווש א ןיא

 גונעג .עיצַאטָאד ערעקידנטיידַאב א טעטימָאקיזירק א"סיי םעד ןלייטרעד וצ חוכב

 םעד טָאה ןאמטפיוהדזיירק רענרָאט רעד ןכלעוו ,לעפאב ןכעלטפירש םעד ןריטיצ וצ

 24 ט 8 6 ג ץ 1 +
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 3.10.1941 ןופ גנונעדרָארַאפ יד 3.10.1941-מ הדוקפ
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 ןכלעוו ןיא ,ענרַאט ןיא טעטימָאקדזיירק א"סיי םעד טקישעגוצ 1941 רעבָאטקָא ןטירד

 רַאפ גנוזייפשַאב ןוא סרעגעלטכַאנ ןטיירגוצוצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא רעטצעל רעד

 ןבלעז םעד ןיא גרובמַאה ןופ ענרָאט ןייק ןעמוקנָא טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי 0

 רעד טימ גַארטפיוא רעקיזָאד רעד ןרָאװעג טקישעגסיורא זיא סע ןכלעוו ןיא ,גָאט

 זיא ענרָאט ןיא ןדיי רעגרובמַאה עטריטרָאּפעד יד ןופ טלַאהטנפיוא רעד זַא ,גנוקרעמַאב

 ןקידנעטש ַא ןעמוקאב טשינ ןלעוו ייז זיב ,טייצ ךָאװ ַא ךרעב ףיוא ןרָאװעג טנכערַאב

 ,** טרָא-סטלַאהנפיוא

 רעגעלעגפַאלש טימ ןדיי 1000 תעל תעמ ןייא ךשמב ןגרָאזרַאפ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןדניברַאפ ןעוועג זיא'ס ןוא ןכַאז עטכייל יד וצ טרעהעג טשינ טָאה גנוזייפשאב ןוא

 טַארנעדוי רעד ייס טָאה -- ןבַאגפיוא עכלעזַא טימ טעטסַאלַאב .תואצוה עסיורג טימ

 ןעלקיווטנַא וצ ןטייקכעלגעמ ןייק ןיוש טאהעג טשינ טעטימָאקדזיירק א"סיי רעד ייס ןוא

 ןיוש ןגנע םעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד תבוטל טייקיטעטספליה ערעטיירב א

 ,עקירעגנוה לָאצ יד ןגיטשעג גָאט ןדעי טימ זיא לייוורעד ...ענרָאט ןיא לאטרַאווק ןשידיי

 טרעטייוורעד ,סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ טביורַאב סָאװ ,ןדיי עטרעטַאמרַאפ ןוא עקנַארק

 טרידַארגעד לָאצרעמ רעסיורג רעד ןיא ייז ןענעז ,תורוקמיהסנרּפ עכעלטמעז ןופ

 ןרָאװעג ןזיוועגנָא ךעלצנעג טציא ןענעז עכלעוו ,רעלטעב עכעלנייוועג וצ ןרָאװעג

 ,עיצוטיטסניא-ספליה סַאג רעשידיי רעד ףיוא רעקיצנייא רעד דצמ ףליה רעד ףיוא

 שיטנעדיא טעמכ ענרָאט ןיא זיא סָאװ ,טעטימָאק-ףליהסבלעז ןלַאיצָאס ןשידיי םעד ףיוא

 .טַארנעדוי םייב עיסימָאק רעלַאיצָאס רעד טימ ןעוועג
 כ ישב

 רעכלעוו טיול ,16.9.1940 ןופ גנונעדרַארַאפ יד ףיוא ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןבָאה רימ

 גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב ןענַאמוצנייא טקיטכערַאב ןעוועג זיא טארנעדוי רעד

 ןקעד וצ ףיוא (רעײטשילַאקיטסעמָאד) רעייטש-להק ןקידהמחלמראפ םעד ענרָאט ןיא

 .עיסימָאק רעלַאיצֶאס רעד ןופ תואצוה יד

 זיא 14.10.1941 ןופ ןאמטפואהזיירק רענרָאט םענופ גנונעדרָארַאפ רעיינ א טימ

 ןבעגעגרעביא "רעייטשדלַאקיטסעמַאד, ןקיזַאד םעד ןריסַאקוצניא טכער סָאד טציא

 רעלַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טעטימָאקדזיירק רענרָאט םעד ךעלסילשסיוא ןרָאוועג

 ןקיצנייא ןטנעקרענָא גנוריגער רעשטייד רעד ךרוד םעד סלַא -- (א"סיי) ףליהסבלעז

 רעד ןיא ןאמטפואהזיירק רעד סיוא ךיז טקירד סע יוו ןוא טעטימָאק-ספליה ןשידיי

 ענרַאט ןיא ףליהסבלעז עלַאיצָאס עשידיי יד ךיז טצונַאב, -- גנונעדרָארַאפ רעטריטיצ

 עריא ןופ ףליה רעד טימ ךיוא גנוקיטכערַאב רעקיזָאד רעד ןופ גנוריפסיוא רעד ןיא

 ."ןטארנעדוי עקיטרָא יד ןופ ךיוא ןוא ןרוטַאגעלעד

 .3.10.1941 ןופ גנונעדרַארַאפ רעד ןופ עיּפָאקָאטָאפ יד עז 4
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 2.10,1941 ןופ גנונעדרַארַאפ יד 2.10.1941-מ הדוקפ

 ןעלדנַאה וצ ױזַא יוו ןעגנוזייוונָא ןבעגעגנָא ךיוא טָאה גנונעדרָארַאפ עקיזָאד יד

 ַאזַא ןיא .םוכסירעייטש ןטרעדַאפעג םעד טלָאצעגנייא טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יבגל

 ענלצנייא יד ןיא ןרוטַאגעלעד ענייז רעדָא ענרָאט ןיא טעטימָאק-א"סיי רעד טָאה -- לַאפ

 ןרעדָאפוצפיוא בוח םעד טַאהעג -- זיירק רענרָאט םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןטפַאשטרַא

 ךָאנ ןוא םוכס ןטרעדַאפעג םעד ןלָאצוצנייא ןכָאװ 2 ךשמב ןקיטכילפרעייטש ַאזַא

 --טַאטש םעד ,םעד ןגעוו ןייז וצ עידומ ןמז ןקיזָאד םעד ןופ ףױלּפָא ןזָאלטכורפ א

 "ןפלעה וצ, השקב רעד טימ ייצילָאּפ רעשיליופ רעד ןופ טנַאדנעמַאקדזיירק רעדָא

 וליפַא ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא סָאד ביוא ןוא גַארטעב-רעייטש םעד ןריסַאקוצנייא

 ,** ןקיטכילפרעייטש םעד ןריטסערַא וצ

 רעשידיי רעד ףיוא טייקכעלגעמספליה עקיצניוו ךיוא ױזַא ,עקיזָאד יד ךיוא רעבָא

 .280 'ז ,14.10.1941 ןופ גנונעדרַָאראפ רעד ןופ עיּפָאקָאטָאפ יד עז .5
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 רעייז סָאוו ,ןשינערָאװַאב ןופ טכַאמעג קיגנעהּפָא ןענַאגרָאטכַאמ עשטייד יד ןבָאה סַאג

 ןופ טייקיטעטספליה יד ןרעלעמשרַאפ ןוא ןצענערגַאב וצ דנטיידאב ןעוועג זיא ליצ

 .טעטימָאקזיירק א"סיי רענרָאט םעד

 "רעד ענרָאט ןיא א"סיי רעד ןופ גנולײטּפָא יד טָאה 1941 רעבָאטקָא ןט14 םעד

 ןט2 ןופ גנונעדרָארַאפ א ןופ טפירשּפָא ןַא ןאמטפוַאהזיירק רענרָאט םענופ ןטלאה

 ענרַאט ןיא טעטימָאק-ףליהסבלעז רעלַאיצֶאס רעשידיי רעד ןכלעוו ןיא ,1941 רעבָאטקָא

 רענרָאט רעד ךיוא יוו ןיילַא רע זַא ,רַאפרעד ןגרָאז וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא

 יספליה עטנָאמרעד יד ןופ עציטש ןעמוקַאב ףרַאד סָאװ ,דיי ןדעי ןופ לָאז טַארנעדוי

 עכעלצעזעג עלַא טליפרעד טָאה רע זַא ,גנוקיטעטשַאב א ןעגנַאלרַאפ ,סעיצוטיטסניא

 טַארנעדוי רעד רעדָא טעטימָאק-א"סיי רעד .טמאסטעברַא םעד יבגל ןעגנוטכילפרַאפ

 זיב 12 ןופ רעטלע ןיא ,ןױשרַאּפסנַאמ ןדעי ןופ ןרעדָאפ וצ בוח םעד טאהעג טָאה

 טרַאקעדלעמ יד ןגיילרַאפ ןכָאװ 2 עדעי לָאז רע ,עציטש ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,רָאי 0

 ןופ ןסינעג טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי רענרָאט ןבָאה טימרעד ןוא "טמַאסטעברַא ןופ

 ןיוש זיא טַארנעדוי רעד רעדָא טעטימָאק-א"סיי רעד עכלעוו ,עציטש ןּפָארט םעד

 ךָאנ עטצעל ערעייז קעווַא ןביג ייז זַא ,ןזייוואב טזומעג ,ןלייטרעד וצ חוכב ןעוועג

 ,ןישַאמ-המחלמ רעשטייד רעד תוחוכ

 .תורוקמ ערעדנַא ןופ ךיוא תוסנכה טכוזעג טָאה א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ סָאד

 עשידיי יד ןיא זיולב טשינ רעדנעהיירט טצעזעגניירַא ןבָאה ןענַאגרָאטכַאמ עשטייד יד

 סָאװ ,רעצעלפ ןוא רעזייה עשידיי יד ךיוא .ןעגנומענרעטנוא-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה

 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז ענרָאט ןיא לַאטרַאװק ןשידיי םעד ץוחמ ןענופעג ךיז ןבָאה

 .רעטלַאווראפ עשטייד ןופ טנעה יד ןיא

 טנָאקעג ןעגנולייטפָא עלַאקָאל עריא ןבָאה א"סיי רעד ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד א

 סרעדנעהיירט יד ןוא רעצעלפ ןוא רעזייה עשידיי ןופ גנורעײטשַאב רעד ןופ ןסינעג

 רעלַאיצָאס רעשידיי רעד תבוטל ןרעייטש עקיזָאד יד ןופ לייט א ןבעגעגּפָא ןבָאה

 -א"סיי ןקיטרָאד םעד ןרָאװעג טלֶאצעגסיוא ענרָאט ןיא 1941 רָאי ןיא זיא יוזא .ףליה

 ," סעטָאלז 16.200 ןופ םוכס רעד רעייטש ןקיזָאד םעד ןופ טעטימָאקזיירק

 לָאטיּפש עשידיי סָאד טָאה עקָארק ןיא םוידיזערּפ-א"סיי םענופ טכירַאב א טויל

 ןעמוקַאב עקָארק ןיא ץיירק ןטיור ןשיליופ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ענרַאט ןיא

 ןוא לטימלייה לסיב ַא טרַאּפסנארט-ןטנעמַאקידעמ ןשידנעלסיוא ןטשרע ןופ טלייטעגוצ

 ,* לַאירעטַאמידנַאברַאפ

 .15 רעטנוא יוו 6

 .148 .ז ,3 דנַאב -- תונורכז -- טרעכייוו ר"ד .7

 .158 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד .8
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 ןעלקיװטנַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ץָארט

 קיטסץג ןוא שיזיפ ןיוש ןוא רעטמערָארַאפ רעד תבוטל טייקיטעטסליה זיא'ס עכלעוו

 רעשידיי רעקיטרָאד רעד טָאה ,ענרָאט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטכַאװשעגּפָא

 ףיוא ךַאנ ןזייוונָא 1941 רָאי ףוס םוצ טנָאקעג טעטימָאק-ספליהיזיירק רעלַאיצָאס

 .טעברַא-ספליה רעלַאיצַאס ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו

 ןיא םוידיזערּפ-א"סיי םעד ןופ טַאגעלעד םענופ " טכיראב א ןיא ןענעייל רימ יוו

 ןיא ןקסע רעשיטסינויצ רעלופטסנידרַאּפ ןוא דילי רענרָאט ַא) שיט והילא ר"ד ,עקָארק

 געט יד ןיא ךיז טָאה רעכלעוו -- (המחלמיטלעוו רעט1 רעד רַאפ ןופ ךָאנ ענרָאט

 טימ ךיז טנעקַאב ןוא ענרָאט ןיא ןטלַאהעגפיוא 1941 רעבָאטקָא ןט18 ןזיב ןט10 ןופ

 ןקיזָאד םעד ןיא ןענעז -- טעטימָאק-ספליהיזיירק ןקיטרָאד םענופ טייקיטעטספליה רעד

 ןבעגעגסיורַא ןענעז סע עכלעוו ןיא ,ןכיק-סקלָאפ 3 ענרָאט ןיא ןעוועג קיטעט דָאירעּפ

 ןופ גנונעפערעד יד גנוטיירגוצ ןיא ןעוועג זיא ייברעד ,םילכאמ עטוג ץנַאג ןרָאװעג

 סָאד בצמ ןטוג ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה טכירַאב ןקיזָאד םעד טיול .ךיק רעט4 א

 .עירָאטַאלובמַא יד ןוא לָאטיּפש עשידיי סָאד ,זיוה-םימותי ןוא םינקז

 ןלַאיצַאס ןשידיי םענופ טייקיטעט רעכעלצונ רעקיזָאד רעד ץָארט זַא ,ךיז טייטשראפ

 --טַארנעדוי רענרָאט םייב גנולײטּפָא רעלַאיצֶאס רעד ןופ ףליה רעד טימ טעטימָאקיזיירק

 ןוא רעגנוה ..ענרָאט ןיא ןעמייה עשידיי יד ןיא טיונ יד ןגיטשעג גָאט ןדעי טימ זיא

 .סאג רעשידיי רעד ףיוא טיירפשראפ ןפוא ןקיטלאוועג ַא ףיוא ךיז ןבָאה ןטייקנַארק

 .רעדניק עזַאלמיײה ןוא םימותי עשידיי יד ןופ בצמ רעד ןעוועג זיא שיגַארט רָאג

 טביירש -- סרעוט עקיטרָא יד ןופ ןעגנוגנערטשנָא עכעלשטנעמרעביא שממ יד,

 ר"ד ,תונורכז ענייז ןיא א"סיי רעד ןופ סעזערפ רענעברַאטשראפדגנאל טשינ רעד

 רעטנזיוט רעטערעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןסיירסיורַא טנָאקעג טשינ ןבָאה -- " טרעכייוו

 ןיוש ביוא .טנַאּפוקָא רעד טרעדיילשעגניירַא ייז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,םוהת ןופ רעדניק

 ,רעדניק ןופ ןבעל סָאד זיא ,ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ םישדח עטשרע יד ןיא

 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ןוא ,הסנרפ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ןרעטלע ערעייז סָאװ

 ,רעווש ןעוועג -- ןעגנוסישרעד ,ןעגנוקישרַאפ ,ןטסערַא ,ןעגנופַאכ ,תוליזג ףיוא

 םוצ ןעגנאגרעד זיא סע ןוא ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג סָאטעג יד ןפַאש ןכָאנ סע זַיא

 טױט טימ טפַארטשַאב טָאה סָאװ ,גנונעדרָארַאפ יד ןריפנייא ןכָאנ םזיגארט ןטסכעה

 ."ָאטעג ןופ ןײגסױרַא סָאד

 ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעטלוב ךָאנ זיא בצמ ןקיזָאד םעד ןופ טייקשיגארט יד

 רעלַארטנעצ רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאניגירָא ןופ עיפָאקָאטַאפ א טיול .9
 .עשרַאװ ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי

 .314 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו .0
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 ןרָאװעג טכַאמרַאפ 1940 ילוי ןטס23 םענופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול ןענעז סע ןעוו

 .סעיצוטיטסניא ןוא ןטלַאטשנַא ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפאשלעזעג עשידיי עלַא ענרָאט ןיא

 עכעלטפַאשלעזעג-לַאיצַאס זיא'ס עכלעוו ןעלקיװטנַא וצ טייקכעלגעמ עקיצנייא יד

 רעלַאיצָאס רעשידיי, רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא רָאנ ןעוועג ךעלגעמ טציא זיא טייקיטעט

 | .(א"סיי) "ףליהניילַא

 טיונ יד ,ןלוש עכעלטמעז ןופ ןרעיוט יד רעדניק עשידיי יד רַאפ ןכַאמרַאפ סָאד

 םענופ רעריפנָא יד ןעגנּוװצעג טָאה ץלַא סָאד -- ןעמייה עשידיי יד ןיא רעגנוה ןוא

 תבוטל עציקַא-ספליה עטערקנָאק ַא ןריפוצכרוד טעטימָאקזיירק ןלַאיצָאס ןשידיי רענרָאט

 .טַאטש רעד ןיא רעדניק עשידיי עטזָאלרָאװרַאפ יד

 -- טייצ רעסיוועג א ךשמב ןעוועג ךעלגעמ זיא ןעגנואימַאב עקיזָאד יד קנַאד א

 ןטלַאהוצפיוא 1942 ינוי שדוח ןיא ענרָאט ןיא עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטשרע רעד וצ זיב

 עסיורג ַא ןדיילקאב ןוא ןזייפשַאב וצ ןוא םימותי עשידיי רַאפ זיוה-םימותי עשידיי סָאד

 .* רעדניק עמערָא עשידיי לָאצ

 עשידיי יד תבוטל טייקיטעטספליה רעקיזָאד רעד ןופ םענרַאפ ןוא ןפוא םעד ןגעוו

 ןכעלטפירש ַא ןופ ךיז רימ ןסיוורעד ,דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא ענרָאט ןיא רעדניק

 םעד טָאה ענרָאט ןיא טעטימַָאקדזיירק רעלַאיצַאס רעשידיי רעד ןכלעוו ,ןובשחויןיד

 -רעטנוא סע יוו .עקָארק ןיא א"סיי רעד ןוּכ םוידיזערפ םעד טקישעגוצ ,1

 ןיא ןעוועג קיטעט 1.8.1941 ןופ בצמ ןטיול ןענעז ,טכירַאב רעקיזָאד רעד טכיירטש

 : ענרָאט

 1919 ראי םעד טניז טרַאד טריטסיזקע טָאה סָאװ ,זיוה-םימותי עשידיי סָאד (א

 :ןטלַאהעגפיוא גָאט ןטנָאמרעד םעד ןיא טרָאד ךיז ןבָאה סע ןוא

 רָאי 7 זיב 3 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 0

 שש ₪2 תרה ₪ 6 6 6

 2 18 ₪ 8 א* ₪ ₪ 8 3

 .רעדניק 70 ןעמַאזוצ זיא סָאד

 -סגנוזייפשאב א ןעוועג קיטעט ענרָאט ןיא זיא 1941 ץרמ שדוח םעד טניז (ב

 ןעמוקַאב טרַאד ןבָאה ,18.1941 ןופ בצמ םעד טיול ןוא רעדניק עשידיי רַאפ טקנופ
 :ךעלגעט לָאמ ייווצ גנוזייפשאב עכעלבָאגוצ

 רָאי 7 זיב 2 ןופ רעטלע ןיא רעדניק 3

 א 1407020005 א * 9

 עמומה ר טעקסי .ינושיחסאצוולגפקכ

 .313 .ז ,דנאב רעטירד ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד 1

 רעלַארטנעצ רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאניגירָא ןופ עיּפָאק-ָאטָאפ א טיול .2
 .עשראוו ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי
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 טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה ענרָאט ןיא טַארנעדוי םייב גנולייטפָא עלַאיצָאס יד

 .שעוו ןוא רעדיילק רעדניק יד ראפ ןפַאשרַאפ

 -ַאד רעד וצ ךָאנ ךיז ןבָאה ,טכירַאב ןקיזָאד םעד ןופ ךָאנ ךיז ןסיוורעד רימ יוו

 עשידיי ענרָאט ןיא ןעניפעג ,םוטנדיי רענרַאט ןרַאפ טייצ ןיוש רערעווש ױזַא ,רעקיז

 ,טגָאמרַאפ ןײלַא ןבָאה ייז ןכלעוו ,זיפש עלעסיב םעד טימ ןבָאה סָאװ ,תוחפשמ

 .רעדניק עשידיי עמערָא עקירעגנוה טימ ךיז טלייטעג

 ,ענרָאט ןיא זיא טייקיטעטיספליה רעכעלטצרע"רַאטינַאס ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא

 ןרָאװעג ןאטעגפיוא ךס א ,טכירַאב רעירפ ןטנָאמרעד םענופ ךיז ןסיוורעד רימ ייוו

 טגרָאזעג טָאה עכלעוו ,עיסימָאק ערַאטינַאס ַא ןעוועג קיטעט זיא טַארנעדוי רענרָאט םייב

 טרילָארטנַאק טָאה ,ןטנעמַאקידעמ טסיזמוא טלייטרעד טָאה ןוא ףליה רעכעלטצרע רַאפ

 ןשינעיגיה םעד רעביא טכיזפיוא טַאהעג טָאה ןוא רעדניק יד ןופ בצמ סטייהטנוזגע םעד

 .תוריד יד ןופ דנַאטש

 ענרַאט ןיא ןבָאה -- טכירַאב ןביוא רעטריטיצ רעד רעביא טיג סע יוו -- ללכב

 ןיא זייפש ןעמוקַאב ךעלגעט ןדיי ענעסקַאוורעד 2000 ךרעב דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 .ןכיק עכעלטנפע יד
 ב

 -ספליה עלַאיצֶאס יד 1941 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא זיא ,ןעעז רימ יו

 -עטשעצ רעד םגה ,ךיוה רעסיוועג ַא ףיוא ךָאנ ןענאטשעג ענרָאט ןשידיי ןיא טייקיטעט

 ןבָאה סָאװ ,ןפַאשטרָא עלַא ןיא ןבָאה ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןשידיי םענופ סעצָארּפ-סגנור

 יצנעג ןופ בצמ א וצ טריפרעד ןיוש ,טעטימָאקדזיירק ןלַאילָאצ רענרָאט םוצ טרעהעג

 עטצעל יד טימ טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ עיצַאזירעּפוַאּפ רעכעל

 .ןטייהקנַארק ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ןַאמשָאק ןכעלקערש םעד טימ כיז טלגנַארעג תוחוכ

 5 29.10.1941 ןופ ענרָאט ןיא טעטימָאקיזיירק ןלַאיצָאס ןשידיי םענופ ווירב א ןיא

 -טריוו רעשיגַארט רעד טרעדלישעג טרעוו -- עקָארק ןיא א"סיי ןופ טנעדיזערפ םוצ

 רענרַאט םענופ ןטקנופ עלַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ רעכעלטפַאש

 סָאד ןא טסיוטש, ,טרָאד ןענעייל רימ יוו ןוא .טעטימָאקיזיירק ןלַאיצַאס ןשידיי

 -עגלַא רעד בילוצ ףליה רעלַאיצָאס רעד ראפ "רעייטשדלַאקיטסעמַאד, םעד ןעיצנייא

 ערעסערג ץלַא ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיטרָא רעד ןופ גנומערַארַאפ רעניימ

 שדוח ןיא זַא ,ווירב ןקיזָאד םעד ןיא ןזיוועגנָא ךָאנ טרעוו ייברעד ,"ןטייקירעווש

 טלַאמעד ןענעז עכלעוו ,ןכיקסקלָאפ עכעלטנפע יירד עלא ןיא ןענעז 1941 טסוגיוא

 ,ןגָאטימ 145.333 ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ,ענרָאט ןשידיי ןיא ןעוועג קיטעט

 רעלַארטנעצ רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאניגירָא ןופ םליפָארקימ א טיול .3
 .עשרַאוו ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי
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 ןיא א"סיי רעד ןופ עלַארטנעצ רעד דצמ ףליה רעשיטַאמעטסיס רעד קנַאד ַא רָאנ

 רעטצענערגַאב ַא ןיא ,ענרָאט ןיא טעטימָאקזיירק רעלַאיצָאס רעשידיי רעד טָאה ,עקָארק

 ענרָאט ןיא ןטלַאהוצפיוא ןעוועג ךעלגעמ זיא טימרעד ןוא ןבַאגפיוא ענייז טליפרעד סָאמ

 רעקיטרַאד רעד רַאפ ףליה עלַאמינימ ַא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטע

 -טרַא עכעלטע יד ןיא ךיוא סָאמ רעלַאמינימ רַאג ַא ןיא ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי

 .טעטימָאקדזיירק ןלַאיצָאס רענרָאט םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןטפַאש

 ןיא ענרַאט ןיא טעטימָאקיזיירק רעלַאיצֶאס רעשידיי רעד טקיטעטשַאב ,לשמל ,ױזַא

 םעד ןופ ןטלַאהרעד סָאד "עקַארק ןיא טנעדיזערפ א"סיי םוצ 20,10,1941 ןופ ווירב א

 -סגנוזייפשאב רעד רַאפ .לז 4000 ןופרעד ,ןלייטראפ וצ ףיוא סעטָאלז 5.100 םוכס

 ףליה רערַאטינַאס רעד ראפ 100 ןוא רעדניק עשידיי תבוטל ףליה רַאפ .לז 1000 ,עיצקַא

 םוכס ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טָאה ,ןכָארטשעגרעטנוא טרָאד טרעוו סע יוו .ץילגיר ןיא

 .סעטָאלז 2.550 טימ "טניָאשזד , רעד טקילײטַאב

 םענופ ןעגנוציז יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ ענעבילברַאפ יד ןופ ךמס ןפיוא רימ ןענָאק ללכב

 רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ענרָאט ןיא טעטימָאקיזיירק ןלַאיצָאס ןשידיי

 1941 רָאי ףוס םוצ זיב זַא ,ןלעטשטסעפ עשרַאוו ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי

 ןזיוועגסיורַא ןטייקירעווש עסיורג יד ץָארט טעטימָאק ןקיזָאד םענופ רעדילגטימ יד ןבָאה

 עקידנריטסיזקע יד רַאפ ףליה ןלייטרעד ןופ טיבעג ןפיוא טייקידוועריר עוויטקַא ןַא

 .סעיצוטיטסניא עלַאיצָאס ענרָאט ןשידיי ןיא ךָאנ

 ןלַאיצָאס ןשידיי םעד ןופ גנוציז ַא ןופ " לָאקָאטָארּפ א ןופ ךיז ןסיוורעד רימ ייוו

 ןיא טלָאצעגסױא רעטצעל רעד טָאה -- 31.10.1941 ןופ ענרָאט ןיא טעטימָאקיזיירק

 : 1941 רעבָאטקָא שדוח

 ענרַאט ןיא זיוה-םינקז ןשידיי ןראפ סעטַאלז 0

 2 6 א םלמת* א / , 0

 30.11.1941 ןופ טעטימָאק ןבלעז םעד ןופ גנוציז ַא ןופ " לֶאקָאטַארפ ןטייווצ א ןופ

 :ןרָאװעג טלָאצעגסיוא ןענעז 1941 רעבמעווַאנ שדוח ןיא זַא ,רעדיוו ךיז רימ ןסיוורעד

 ,לָאטיּפש .דיי םייב ןטייקנַארק עגיקעטשנָא ראפ גנולײטּפָא רעד ראפ .לז 0

 ,.מאקידעמ ןפיוקוצנייא ףיוא לָאטיּפש ןשידיי םייב עירָאטַאלובמַא רעד רַאפ .לז 0

 ,זיוה-םינקז .דיי םעניא סנוויוא יד ןריטנָאמער רַאפ .לז 0

 םעד ןופ סעיצַאטָאד ןעמוקַאב ךיוא טָאה טעטימָאקיזיירק רעלַאיצָאס רעשידיי רעד

 .עקָארק ןיא (ַאשטנוקעיּפָא ַאנווולג ַאדַאר) "ףליה רעלַאיצָאס ראפ טאר-טפיוה ןשיליוּפ,

 .23 ייב יוו .4
 רעשירַאטסיה רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאניגירָא ןופ עיפָאקָאטַאפ א טיול 5

 | .עשרַאוו ןיא עיסימָאק
 .25 ייב יוו .6
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 ענרַאט ןיא טעטימָאקיזיירק ןלַאיצַאס .דיי םענופ ווירב ַא ןופ ךיז רימ ןסיוורעד ױזַא

 טעטימָאק רענרָאט רעד זַא ,"' 21.10.1941 ןופ עקָארק ןיא טַארטּפױה ןטנָאמרעד םעד וצ

 -- שדוח ןטסכענ םעד דלַאב ןוא ךעלדנעבנרינש טימ ךיש-ץלָאה רָאּפ 100 ןעמוקַאב טָאה

 -רעד םעד ענרַאט ןיא טעטימָאקיזיירק .צָאס .דיי רעד טקיטעטשַאב '" 18.11.1941 םעד

 : טארדטפיוה ןשיליופ ןופ טלַאה

 (שיילפ-ריזח) "ןענָאקעב, ָאליק 0

 סערדלָאק 0

 .ןארט רעטיל 0

 ענרַאט ןיא טעטימַאק-זיירק .צָאס .דיי ןופ רעדילגטימ יד ןבָאה טכיוועג סיורג

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בור רעד לייוו ,עגַארפ-סגנורענרעד יד ףיוא טגיילעג

 ףיוא ןזיוועגנַא ןעוועג 1941 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיוש זיא ענרָאט ןשידיי םעניא

 גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא .גנורענרעד ןופ רוקמ ןקיצנייא םעד סלַא ןכיק-סקלָאפ יד

 ןיא טעטימָאקיזיירק ןלַאיצָאס ןשידיי םענופ ןעגנובערטשאב יד ןעגנַאגעג עקַאט ןענעז

 טעטימָאק ןקיזָאד םעד ןופ העידי רכעכעלטפירש ַא ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יוו ןוא ענרָאט

 טנפעעג 14.12.1941 םעד זיא ,עקַארק ןיא א"סיי ןופ םוידיזערפ םוצ 11.12.1941 ןופ

 זיא עכלעוו ,ךיקסקלָאפ עט4 יד ,7 סַאג-ַאקסווַאוול רעד ףיוא ענרָאט ןיא ןרָאװעג

 .תוכאלמ-ילעב עקידנטעברַא רַאפ ךעלכעזטפיוה ןרָאװעג טמיטשאב

 ןלַאיצַאס ןשידיי םענופ רעדילגטימ ערעוויטקַא יד ןבָאה הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא

 ןטײקכעלגעמסטעברַא עיינ ןפאש וצ ןווורפ ךָאנ טכַאמעג ענרָאט ןיא טעטימָאקדזיירק

 .טנגוי רעשידיי רענעסקַאוורעד רעד ראפ טרפב ,ןשטנעמסטעברַא עשידיי רַאפ

 םוצ עקַארק ןיא א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ ןופ ווירב ַא ןופ ךיז רימ ןסיוורעד ױזַא

 טָאה רעטצעל רעד זַא ," 17.12.1941 ןופ ענרָאט ןיא טעטימָאקיזיירק ןלַאיצֶאס ןשידיי

 .ןסרוקכַאפ ענרָאט ןיא ןריזינַאגרָא וצ ןעגנובערטשַאב טכַאמעג

 רעלַאיצַאס רעשידיי רעד טָאה ," תונורכז ענייז ןיא טרעכייוו ר"ד רעביא טיג סע יוו

 רעד ןופ קרַאוולָאפ ןפיוא םרַאפ א ןדנירג וצ טנַאלּפעג ענרָאט ןיא טעטימָאקדזיירק

 עקיזָאד סָאד יו יוזַא רעבָא ,("עקווונאמדלָאג, רענעפורעג ױזַא) ןַאמדלָאג החפשמ

 סָאד טָאה -- רעניאַארקוא יד תבוטל ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא טוג

 ןקיזָאד םעד ןעיירפַאב וצ ןבערטשַאב ךיז טפרַאדעג עקָארק ןיא םוידיזערּפרא"סיי-א"סיי

 רעד טקידנעראפ ןיוש רעבָא ךיז טָאה 1941 רָאי ףוס םוצ .עיצאקסיפנָאק רעד ןופ חטש

 .25 ייב יוו ,

 .25 ייב יוו .8

 רעשידיי רעד ןופ וויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאניגירָא ןופ עיפָאקָאטָאפ ַא טיול .9

 .עשרַאוו ןיא עיסימָאק רעשירָאטסיה

 .דנאב רעטירד -- תונורכז -- טרעכייוו .0
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 וצ ןביוהעגנָא טציא ןיוש ךיז ןבָאה סע ;םינילת עשטייד יד ןופ ליפש עשינָאלווייט

 .םוטנדיי ןשיליופ םעד יבגל םיחצור עשטייד יד ןופ תונווכ עתמא יד ןקעלּפטנַא

 ןבױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה המחלמ רעשיטעיווַאס-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 דאב רעשידיי רעד יבגל עיצקַא-סגנוטָארסױא עטרינַאלּפגנַאל יד ןכעלקריוורַאפ וצ

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליופ יד ןיא גנורעקלעפ

 ןוא רעטלוב ענרָאט ןיא ךיוא ךיז ןבָאה 1941 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 עיצקַא רעשיטַאמעטסיס א וצ ןעגנוטיירגוצ עשטייד יד ןזייוווצסיורַא ןביוהעגנָא רערָאלק

 רענרָאט עטכַאװשעגּפָא ךעלטפַאשטריוו ןוא קיטסייג ןיוש סָאד ןטכינרַאפ וצ שיזיפ

 .םוטנדיי

 ןופ ןדיי עשיליופ יד ןרינימילע ןופ סעצָארּפ רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא אקווד ןוא

 לָאצ יד ןגיטשעג זיא גָאט ןדעי טימ ןוא טקידנערַאפ ןעוועג זיא ןבעל ןכעלטפאשטריוו

 ןענעז סָאװ ןוא ןטאטשרַאוורסטעברַא ערעייז ןופ ןרָאװעג טביורַאב ןענעז סָאװ ,ןדיי

 ןעיורפ ערעייז ןרענרעד וצ טייקכעלגעמ זיא'ס רעכעלעוו ןָא ןוא הסנרפ ןָא ןבילברַאפ

 -- ןבעגעגרעביא רעירפ טרָא רעדנַא ןַא ףיוא סָאד ןיוש ןבָאה רימ יוו ,זיא ,רעדניק ןוא

 סנעמעוו ,"טניָאשזד, רעד ןליופ ץנַאג ןיא ןרָאװעג טכַאמרַאפ 1941 רעבמעצעד שדוח ןיא

 .א"סיי רעד ןופ טייקיטעטספליה יד טכעלגעמרעד סָאמ רעסיורג א ןיא ןבָאה ןדנַאּפ

 -ספליה רעקיזָאד רעד ןופ בצמ רעד ןרָאװעג טסנרע רעייז טציא זיא רעבירעד

 ,גנוקיניישַאב א ןבעגעגסיורא '' פ"ואב רעד טָאה 1942 ץרעמ ףוס טשרע .עיצוטיטסניא

 ןופ טייקיטעט יד ןריפ וצ רעטייוו טקיטכעמלופאב זיא םוידיזערפ-א"סיי סָאד זַא

 סָאװ ,ןטרָאּפסנַארט עשידנעלסיוא יד ןעמענוצרעביא טקיטכערַאב זיא ןוא ?טניָאשזד,

 ,*' סערדַא ןייז ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז

-8-- 

 רענרָאט יד ןופ רעצרעה יד ןיא ךיז טָאה 1942 רָאי ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 וצ ענרַאט ןיא ךיוא ךיז ןטיירג םיחצור עשטייד יד זַא ,דשח רעד טקעוועג ןדיי

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ "גנולדיזסיוא, רענעפורעג יוזא רעד וצ ,הטיחש א

 רעטשרע רעד ןיא ןרעוו טלדיזעגסיוא ןפרַאד סע זַא ,תועומש טיירפשרַאפ ךיז ןבָאה סע

 .טַארנעדוי םייב "טרַאפלַאוו, רעד ןופ עציטש ןעמוקַאב עכלעוו ,ןדיי עמערָא יד ייר

 ,טימַאב וליפא ךיז ןבָאה ןוא עציטשיטַארנעדוי ןופ טגָאזעגּפָא ןדיי ךיז ןבָאה טפאהנסַאמ

 ,רעמענ-הקדצ יד ןופ תומישר יד ןופ ןרעוו טקעמעגסיוא ןלָאז ןעמענ ערעייז זַא

 גנוטלַאוורַאפ רעד ייב גנולייטפָא עקיזָאד יד -- "עגרַאזריפ דנוא ןזעוויסגנורעקלעפעב, 1
 םינינע עלַאיצַאס עניימעגלַא עלַא טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה -- עינרעבוגילַארענעג רעד ןופ
 .ג .ג רעד ןיא

 .275 .ז ,3 דנַאב -- תונורכז-טרעכייוו .2
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 ,ןטרַאק-סטעברַא יד טימ למוט רעד ןביוהעגנָא ענרָאט ןיא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא

 טלַאװעג זיירפ ןדעי רַאפ ןבָאה ןדיי רענרָאט ןעוו -- ,ןעלפמעטס ענעדישרַאפ יד טימ

 ןעיירפַאב ייז טעוו טעברַא זַא ,קידנביילג ,ץַאלּפ-סטעברַא ןַא ףיוא ןעמוקַאבנײרַא ךיז

 -- ,ןטכיראב עכעלרעדיוש טאהעג ןיוש ןבָאה ייז רעכלעוו ןגעוו ,גנולדיזסיוא רעד ןופ

 -רעטנוא-סטעברַא -- ,ןטפַאשניימעג-רעקרעווטנאה ןענַאטשטנַא טָאטש רעד ןיא ןענעז

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןכאפ ענעדישרַאפ ןופ תוכאלמ-ילעב ךרוד ענעפאשעג -- ,ןעגנומענ

 .רעטילימ ןשטייד ןרַאפ

 -א"סיי םעד ןופ ץרעמ ןטס25 ןופ לַאירָאמעמ א ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יו

 עכלעזַא ןפַאשעג ענרָאט ןיא ןייארַאפ-רעקרעווטנַאה רעשידיי רעד טָאה ," םוידיזערפ

 .סרעפעטש ,סרעטסוש ,סרעסָאלש ,סנירעשעוו ,רעדיינש ראפ ןטפַאשניימעג-סטעברַא

 ןיא ןזיוואב ךיוא ךיז ןבָאה סע .סרעריצעפַאט ,סרעכַאמ-לטיה ,סרעלטַאז ,סרעמיר

 -טנאה עשידיי רַאפ ןעגנולעטשַאב טלייטעגוצ ןבָאה סָאװ ,סעמריפ עשטייד ענרָאט

 ,** ןטפַאשניימעג-רעקרעוו

 ,"עטַאקסע, :טרעהעג ןבָאה ענרָאט ןיא ןעגנומענרעטנוא עשטייד עכלעזַא וצ

 ריפ עלַארטנעצ , ,ןָאקָא ,שטירדַאמ סוילוי-ןָאיצקעפנָאק-רעואקארק ,ַאניצַאל ,ןַאבטסָא

 ."ןעגנורעפילקרעווטנַאה

 -ינייאראפ-רעקרעווטנַאה יד ןיא עטקיטפעשַאב ןדיי ןענעז טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןטיהעגּפָא ,ןעגנומענרעטנוא עשטייד ןיא רעדָא ןטפַאשניימעג-סטעברַא ןוא ןעגנוק

 רעשטייד א ךרוד טקיטעטשאב רעדָא טעמתחעג גנוקיניישאב ַא .שוריג א ןופ ןרָאוועג

 ןעגנוטעברַאסיוא ערעייז טלעטשעגוצ ןבָאה ןטַאטשרַאוו עשידיי יד רעכלעוו וצ ,עמריפ

 ןופ טעוועטארעג לָאמ טּפָא ,סגנַאפנָא טָאה -- טעברַאעג ןבָאה ייז עכלעוו ייב רעדָא

 .רעגאלטיוט א ןיא עיצַאטרָאּפעד ַא

 רעצעלפ-סטעברַא עשטייד ענעדישראפ ףיוא טעברַאעג ךיוא ןבָאה ןדיי רענרָאט

 םעניא טרַאפשרַאפ ןעוועג ןענעז ןדיי רענרָאט 400 ךרעב .טָאטש רעד בלַאהרעסיוא

 ןענעז ןדיי רענרָאט 1000 רעכעה ןוא ץיבמעד רעטניה ,ווָאקטסוּפ רעגַאל-סטעברַא

 .ןטפאשטרַא ענעדישראפ ןיא טכַאמרעווו רעשטייד רעד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג

  דרעטילימ רעשטייד רעד ראפ תוחוכ-סטעברַא עשידיי ידןצונסיוא ןטימ תוכיישב

 -ןפַאװ רעד ןוא .סע .סע רעד ןשיווצ ףמַאק רעקיטפעה א טריפעג ךיז טָאה ,ןישַאמ

 עשידיי עקיזָאד יד ןבעל םייב ןטלַאהרעד ףרַאד ןעמ יצ עגַארפ רעד םורַא עירטסודניא

 ר ,תוחוכ-סטעברַא

 ,ןטסירק עקינייא טנכייצעגסיוא ןדיי יד תבוטל ךיז ןבָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא

 ,215 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד 3

 .268 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד 4
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 -- ,קירבַאפ-עיצקעפנַאק רעסיורג רעד ןופ רעמיטנגייא רעד ,שטירדאמ סוילוי יוו

 רעמיטנגייא רעד ,רעלדניש רַאקסָא ןוא ה"פצ ןופ רָאטקעריד רעד ,רענגַאוו טרעבָאר

 ןעוועג טקיטפעשַאב זיא ןעגנומענרעטנוא עקיזָאד יד ןיא .קירבַאפיליַאמע רעד ןופ

 טעװעטַארעגּפָא ןדיי עלעפייה ַא ךיז טָאה םעד קנאד א ןוא רעטעברַא עשידיי לָאצ א

 .טיוט ןרעכיז ַא ןופ

 טָאה ,(287 .ז דנַא ברעטירד) תונורכז ענייז ןיא טרעכייוו ר"ד רעביא טיג סע יוװ

 רעייטשרָאפ יד ןופ םוקנעמאזוצ םעד ףיוא רענרעש רעריפ-ייצילָאּפ ןוא .סע .סע רעד

 םעד עקָארק ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,ןענַאגרָא-עיצַארטסינימדַא ןואדייצילָאפ יד ןופ

 ,סעיצקַאידרָאמ עשידיי-יטנַא עטריפעגכרוד יד ןופ טכיראב ַא ןבעגוצפַא ידכ ,2

 ,ןכָארטשעגרעטנוא טקירטסיד רעוועקָארק ןיא בצמ-סטייהרעכיז םעד ןגעוו קדנרימרָאפניא

 8000 -- ןדיי 32.000 טרָאד עקידנעניווו יד ןשיווצ ענרָאט ןיא ןענעז ערעדנַא ןשיווצ זא

 ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב ןעוועג טקיטפעשַאב

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ טייהנגעלעג רעד ייב יאדכ זיא סע

 עטריטרַאּפעד ןטרָאּפסנַארט יד בילוצ ןגיטשעג ענרָאט ןיא ןדיי לָאצ יד זיא ,2

 ןרָאװעג טרידיווקיל טייצ רעד וצ ןענעז סע ּוװ ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי

 ,סָאטעג ייר ַא

 ןעוועג זיא ןעגנומענרעטנוא עקיזָאד יד ןיא טעברַא רעשידיי רעד רַאפ ןיול רעד

 יד לייוו ,ןקיטפעשַאב ייז לָאז ןעמ ,טלָאצעגוצ ךָאנ ןדיי ןבָאה טּפָא ,רעלַאמינימ א

 ץיוושיוא ןייק ,ץעשזלעב ןייק גנולדיזסיוא ןא ןופ ןעװעטַארּפָא טפרַאדעג טָאה טעברַא

 ,רעגַאלטױט רעדנַא ןַא ןיא רעדָא

= (0 = 

 טשינרָאג טימ טָאה ןישַאמ-רעטילימ רעשטייד רעד רַאפ תוחוכ יד ןבעגּפָא סָאד

 טָאה רעגנוה רעד .ןדיי רענרָאט יד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ עקירעיורט יד טרעדנעעג

 רעלַאיצָאס רעד טָאה ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד טמי .גנוי ןוא טלַא טרעטַאמעגסיוא

 טייקיטעט יד ןטלַאהעגפיוא טַארנעדוי םייב "טראפלַאוו, יד ןוא טעטימָאק-ףליהסבלעז

 ןעוועג רעווש ןיוש זיא ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא ןוא ,ענרָאט ןיא ןכיק-סקלָאפ 4 יד ןופ

 ענרָאט ןיא זיא 1942 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא .תופגמ ןופ טָאטש יד ןטיהוצּפָא

 סָאד ןכלעוו ,לַאירָאמעמ רעירפ ןיוש ןטנָאמרעד םענופ .סופיט-קעלפ ַא ןכַארבעגסיוא

 ,פ"ואב םעד טקישעגוצ 25.3.1942 םעד טָאה עקָארק ןיא א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ סטייהטנוזעג רעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד

 קידנלעטשנדירפוצ ַא ןעוועג ןעלטימסָאמ-סגנוטיהרַאפ עשיגרענע יד קנַאד ַא זיא ענרָאט

 טריטָאנרַאפ טרָאד ןעמ טָאה 1942 ץרעמ ןט2 םוצ זיב 1942 רַאונַאי ןט1 ןופ זַא ןוא
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 ןלַאפ -- ווָאקטסופ ןיא רעגַאל ןופ רקיעב -- עטפעלשרַאפ 64 ןוא עקיטרָא 45 ה"ס

 | .* סופיטיקעלפ ןופ

 גנולדיזסיוא עטשרע יד ענרָאט ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1942 ינוי שדוח ןיא

 יד ןוא אפוג ענרָאט ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז ןדיי 10.000 ךרעב רעכלעוו תעב

 רעקיזָאד רעד ךאנ .ץעשזלעב ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז ןדיי 10,000 עטייווצ

 ןיא גנולײטּפָא-א"סיי יד .ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג ענרָאט ןיא זיא עיצקַא-דרַאמ

 טָאה ןוא טייקיטעט-ספליה ריא טריזינַאגרָא ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא טציא טָאה ענרָאט

 עשטייד עלַאקָאל יד ייב ןלעופוצסיוא טימַאב ןטייקכעלגעמ ענענַארַאפ יד טיול ךיז

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטרעטַאמרַאפ רעד תבוטל תוחנה עסיוועג ןענַאגרָאטכַאמ

 ןטייקידתוירזכַא עקיטולב ןופ עילַאווכ רעמַאזיורג רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב רעבָא

 םעד טקידנעטשרַאפ 29.7.1942 םעד ןענַאגרָאטכַאמ עשטייד יד ןבָאה ,ָאטעג רענרָאט ןיא

 ףרַאד א"סיי יד זַא ,טרעכייוו ר"ד ,ףליהסבלעז רעלַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ סעזערפ

 ןיא לייטנָא רעד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ריא ייב זיא ךיילגוצ ןוא -- ןרעוו טזיילעגפיוא

 .17% ןופ ךיוה רעד ןיא סעיצַאטָאד עניימעגלַא יד

 ,1942 טסוגיוא ןיא ,ָאטעג רענרָאט ןיא גנולדיזסיוא רעקיטולב רעטייווצ רעד ךָאנ

 וטס20 ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןוא ןצנעוורעטניא עגנַאל ךָאנ זיא

 ןייז וצ ךישממ א"סיי רעד ןופ םוידיזערפ םעד ןרָאװעג טביולרעד 1942 רעבָאטקָא

 ןרָאװעג ןטיבעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ רעד רָאנ ,טייקיטעט עלַאיצַאס ריא

 סָאד .(ס"ואי) עלַארטנעצ-סגנוציטשרעטנוא עשידיי, ןפורעג טציא ךיז טָאה ןוא

 טימ ןייגנָא רעירפ יוו טנָאקעג ןבָאה ןעגנולייטפָא עקיטרָא יד ךיוא יוו םוידיזערפ

 טקיטכערַאב ענרָאט ןיא גנולייטפָא-ס"ואי יד טציא זיא ייברעד ,טייקיטעטספליה רעייז

 -- ןרעגַאל יד ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענעז סָאוו ,ןדיי רענרָאט ףליה ןגָארט וצ ןעוועג

 .ןעלטימסדנַאברַאפ ןוא ןעיינצרַא ייז רַאפ ןרעפיל וצ טרפב

 רעד ראפ רעטלעג יד זַא ,גנומיטשַאב יד ןעוועג זיא גנוטיידַאב רעקיטכיוו ןופ

 טפראדעג עטצעל יד טָאה -- ס"ואי רעד ןופ ןבאגפיוא עלַאיצֶאס יד ןופ גנוליפרעד

 ."" אפוג גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא

 רעד ןופ טייקיטעט יד ןביולרעד רעדיוו דלאב םעד טימ ןוא ןרעוורַאפ םעד טימ

 עשטייד יד ןבָאה ,ןעמַאנ ןטרעדנעעג ַא רעטנוא וליפַא ,ףליהסבלעז רעלַאיצאס רעשידיי

 ףיוא רעיילש ַא ןפרַאוו וצ ןוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןרַאנוצּפָא טקעווצאב םינילת

 ,215 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד 5

 .318 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד .6
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 םעד ןפַאש וצ ידכ .תוטיחש-ןדיי עקידרעטייוו וצ ןעגנוטיירגוצ עשינָאלווייט ערעייז

 טעטש יד ןיא 1942 טסוגיוא ןוא ינוי ןיא סעיצקַא-דרָאמ עטצעל יד ךָאנ זַא ,םשור

 יגעמ יד ןבָאה ןדיי ענעבילברַאפ ןבעל םייב יד ןלעוו ,.ג .ג רעד ןופ ךעלטעטש ןוא

 יּפָא טימרעד פוא ןעגנומענרעטנוא עשטייד יד תבוטל ןטעברַא וצ קיסיילפ טייקכעל

 טקירטסיד רעוועקַארק ןופ חטש ןפיוא 10.11.1942 םעד זיא -- ןבעל רעייז ןעוועטַאר

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלַא רעכלעוו טיול גנונעדרַארָאּפ ַא ןרָאװעג טכעלטנעפרַאפ

 ןרעקמוא ךיז ףָארטש ןָא טנָאקעג ןבָאה ,ךעלטעטש ןוא רעפרעד יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 ,עקָארק .א .ד -- טעטש 5 טרָאד עטנכערעגסיוא יד ןופ רענייא ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא

 יוזא עקיזָאד יד ןיא ןענעדרַאנייא ךיז ןוא לשימעשפ ןוא ווָאשעשז ,ענרָאט ,עינכָאב

 ןלַאפעג ןענעז ןוא ןרַאנּפָא טזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיי רעטנזיוט ."סָאטעג-טשער , ענעפורעג

 טריפעגכרוד דלַאב ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד עכלעוו ,סעיצקַא-דרָאמ יד ןיא ןברק א

 זדלאה םעד םורַא קירטש םעד ןעִיצרַאפ וצ רעגנע ךָאנ ידכ ןוא .טעטש עקיזָאד יד ןיא

 ןענַאגרָא-סגנורעכיז ןוא -ייצילָאפ עשטייד יד ןבָאה ןדיי ענעבילברַאפ ןבעל םייב יד ןופ

 טימ ,טייקיטעט רעלַאיצָאס ןופ םינינע יד טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,.ג .ג רעד ןיא

 רעד עגונב ןעגנומיטשַאב עקידרעירפ יד טכַאמעג לטבמ 18.11.1942 ןופ גוננעדרָארַאפ רעד

 גנודנירגאב רעד וצ .(ס"ואי) עלַארטנעציסגנוציטשרעטנוא רעשידיי רעד ןופ גנודנירג

 .סע רעד יוו ױזַא זַא ,ןרָאוועג ןכַארטשעגרעטנוא זיא גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד ןופ

 ןוא ןדיי יד ןופ גנולדיזסיוא יד ןלייאוצ וצ ןליופאב ןשיווצניא טָאה רעריפסכייר .סע

 ירַאפ שיטקַארּפ ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי עקיאעפסטעברא ןפרַאד, טימרעד תוכיישב

 יפָאװַאב רעד ןופ ןוא טפאשטריוו-רעטילימ רעד ןופ רָאנ עיציזָאּפסיד רעד וצ ןביילב

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןלעוו ייז ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ךיוא סָאד ןוא עיצקעפסניא-סגנונ

 רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט יד זיא -- יײצילָאּפ רעד ןופ ןוא .סע .סע רעד ןופ טכיזפיוא |

 עלַא ןלעוו טייצ רעקיזָאד רעד תעב ןוא קיטיינ רעמ טשינ עלעטש"סגנוציטשרעטנוא

 עטרַאּפשרַאפ ןרעגַאלסטעברַא יד ןיא עטנכייצאבנביוא יד ןופ םָאנסיוא טימ -- ןדיי

 עלַאיצָאס ערעטייוו עלַא ךָאנרעד ןלעוו שיטקַארפ זַא ,ױזַא ,ןדנווושרַאפ -- עקיאעפסטעברַא

 רעד ןוא .סע .סע רעד ןופ טנעה יד ןיא ןגיל ןדיי ענעבילברַאפ יד יבגל ןעלטימסָאמ

 ׂ ,7*' ייצילָאּפ

 גנוזיילפיוא רעד ןגעוו ןרָאװעג טקידנעטשרַאפ טרעכייוו ר"ד זיא 1.12.1942 םעד

 ידכ ןוא עינרעבוג-לַארענעג רעד רַאפ עלַארטנעצ-סגנוציטשרעטנוא רעשידיי רעד ןופ

 ןדנאטשַאב-לַאירעטאמ ןוא -טלעג עלַא ןענעז ןתובייחתה ענענַארַאפ יד ןרעכיז וצ

 .ןרָאװעג טריקסיפנָאק

 .319 .ז ,3 דנַאב ,תונורכז -- טרעכייוו ר"ד .7
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 ענעבילברַאפ ןבעל םייב ָאטעג רענרָאט ןיא יד ןבָאה 1943 טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 ייז זַא ,טױט םוצ עטּפשמרַאפ ןענעז ייז זַא ,סעיזוליא ןייק ןיוש טַאהעג טשינ ןדיי

 טרעכייו ר"ד םעד וליפַא ךיז טָאה סע .עגַאל רעזָאלסגנונפָאה א ןיא ךיז ןעניפעג

 1943 ץרעמ שדוח ןיא זַא ,ןענַאגרָאטכַאמ עשיטנַאּפוקָא יד ייב ןלעופ וצ ןבעגעגנייא

 -סגנוציטשרעטנוא רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טביולרעד רעדיוו זיא

 1ס"ואי יד ןעיינַאב ןכָאנ םישדח 5 םיוק -- טסוגיוא שדוח ןיא ןיוש רעבָא ,עלַארטנעצ

 טנזיוט עכעלטע .ָאטעג רענרָאט סָאד ןרָאװעג טרידיווקיל קיטליגדנע זיא ,טייקיטעט

 ירַאפ ןענעז ןדיי עגנוי 2.000 ךרעב ןוא ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז ןדיי

 ןרעגַאליסטעברַא עקיטרָאד יד ןיא ,עקנילבערט ןוא ווָאשַאלפ ןייק ןרָאװעג טקיש

 ןדיי רעטרעדנוה ןוא ןרָאװעג ןסירעגפיוא ןענעז טָאטש רעד ןיא סרעקנוב עלַא טעמכ

 סָאד -- יינ סָאד ףיוא טנַאּפוקָא רעד טָאה טציא .ןרָאוועג ןסָאשרעד ייברעד ןענעז

 -ןײלַא רעלַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ טייקיטעטיספליה יד טרעוורַאפ לָאמ ןטירד םוצ זיא

 רעד ןופ ןדיי 200 יד ,ענרָאט ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ךעלטשער יד .ףליה

 עשטייד יד תבוטל ךרפ-תדובע טעברַאעג ןוא טרעגנוהעג ןבָאה עדנַאמָאק-סגנוימורפיוא

 -- ןרָאװעג טריטרָאפעד ןענעז ןדיי עטרעטַאמרַאפ עלעפייה סָאד ךיוא ןעוו ןוא .רעקנעה

 ענרָאט .1944 רַאורבעפ ןיא זיא -- ווָאשַאלפ ןייק לייט א ןוא עינבעש ןייק לייט א

 ."ןיירנעדוי, ןרָאוועג
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 (טעמָאכ) טמוח םהרבא ר"ד

 ַאלינרַאק ףסוי

 ןדיי רענרָאט טעוועטַארעג ןבָאה סָאוו -- ןטסירק

 טַאהעג טָאה טכַאמ:-עיצַאּפוקָא רעשיטסירעלטיה רעד ןופ קיטילָאּפ עשידיידיטנַא יד

 ןקיליטרַאפ וצ קידתונמחרבמוא ןוא טייקידתוירזכא רעטסערג רעד טימ ליצ א ראפ

 טצונאב םיחצור עשיצַאנ יד ךיז ןבָאה קעווצ םעד וצ ןוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 וצ קיסעמנַאלּפ ןוא שיטאמעטסיס ידכ .ןעלטימ עשירעכערבראפ עכעלגעמ עלַא טימ

 י-רַאפ יד ןבירטעגניירַא םינילת עשיצַאנ יד ןבָאה ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןטכינרַאפ

 יד ןיא ,סָאטעג יד ןיא ןדיי סעיצקַא-סגנולדיזסיוא עכעלרעדרעמ יד תעב עטרעטַאמ

 טקַאטנָאק ןדעי טכַאמעג ךעלגעממוא טימרעד ןוא תוסיפת עטכַאוואב ןוא ענעסָאלשעג

 'ךיז .ןסיירוצסיורַא טייקכעלגעמ עדעי טקַאהעגּפָא ןוא טלעוו רעקידנסיורד רעד טימ

 טנָאקעג .ןטלָאװ סָאוו ,טניירפ ןוא םיבורק טימ גנודניברַאפ עדעי ךיוא יוו ,םונהיג ןופ

 סָאד ןזָאלרַאפ ראפ טָארדעג טָאה ףַארטש"טיוט לייוו ..ףליה זיא'ס עכלעוו ןעגנערב

 ןטלאהאבסיוא טָאה סָאװ ,טסירק רעדעי ןעמוקַאב טָאה ףָארטשיטױט ןוא ...ָאטעג

 ..טיורב לקיטש א טימ ןפלעה םיא טווורפעג רעדָא דיי א

 'צ

 רעד ךָאנ דלַאב ..ןדיי רענרָאט יד ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה עגַאל רעד ָאטָא ןיא

 ענרַאט ןיא זיא ןדיי 20,000 רעביא ןופ דרָאמ-ןסַאמ םעד ךָאנ ,גנולדיזסיוא רעטייווצ

 ךיז ןבָאה ,ןדיי אטעג רענרָאט ןיא עטרַאּפשרַאפ יד .ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןטייהקנַארק ןוא רעגנוה ..טרעגַאלַאב ,טלגנירעגמורַא ךעלצנעג ןיוש טליפעג טציא

 ןיוש ןענעז טציא .ןעגנוניווודַאטעג ןשידיי עגנע יד ןיא טעוועשובעג טציא ןבָאה

 -עגנָא ןדיי ןבָאה רעבירעד ..םיחצור עשיצַאנ יד ןופ תונווכ עתמא יד ןרָאװעג רָאלק

 ןוא סרעקנוב ןעיוב וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ..ןעװטַאר וצ ךיז ןגעוו ןכוז וצ ןביוה

 ,ןשינעטלעהַאב ערעדנַא

 ..ןריפאפ עשירַא ךיז ןגרַאזראפ ןוא ָאטעג ןופ ןפיולטנַא ןופ ןלַאפ ןעוועג ןענעז סע

 תונמחר ןוא ץרַאה ליפ ןזיוועגסיורא ןבָאה ןקַאילָאּפ ןעוו ,ןלאפ ענלצנייא ןעוועג

 -לעהַאב א ןפאש ךרוד סנטסיימ ,ןדיי ָאטעג ןיא עטראפשראפ יד ףליה ןגָארטעג ןבָאה ןוא

 | ,טייז רעשירַא רעד ףיוא שינעט

  -ױלַאב ראפ עכנַאמ -- ןטלַאהאבסיוא ךיז ייב ןבָאה םירעיופ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג

 -רוכזי ןופ דנַאב ןטשרע ןיא ןיוש .ָאטעג ןופ ענעּפָאלטנַא ,תוחפשמ עשידיי -- גנונ
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 ךיז ןבָאה ףליה רעקיזָאד רעד קנַאד א זַא ,ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא "ענרָאט" ךוב

 ןוא רעלטימ ,ןַאמדנַאל ,גנָארטסָאּפ החפשמ רעד ןופ תושפנ עכעלטע טעװעטַארעגּפָא

 ...סינבירטעב

 ןבָאה סָאװ ,ןטסירק עקיטומ עכלעזַא לָאצ יד ענרָאט ןיא ןעוועג זיא קיצניוו רָאג

 ,טירש ןוא טירט ףיוא טרעיולעג ןבָאה סָאװ ,ןרַאפעג עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ

 ,טיוט ןטימ םינפ לא םינפ לֶאמ ליפ קידנעייטש ןוא ןבעל ןגייא רעייז קידנלעטשנייא

 -עגּפָא םענייא טשינ ןוא ןדיי עטגלַאפרַאפ יד טנעה ערעייז טקערטשעגסיוא ייז ןבָאה

 .טיוט ןרעכיז א ןופ טעוועטַאר

 םילשורי ןיא םשו די רעד עכלעוו רַאפ ,"םלועה תומוא ידיסח, :ייז ןפור רימ

 ןוא "עטכערעג יד ןופ עעלַא, ערעדנוזאב א טנדרַאעגנייא "ןורכזה רה, ןפיוא טָאה

 -ַארעג הרובג רעכעלשטנעמרעביא ןַא טימ ןבָאה סָאװ ,ןטסירק עקיזָאד יד ןופ רעדעי

 טנכערעגנייא דובכ םעד טימ טרעַאב טרעוו -- הפוקת-האושה רעד תעב ןדיי טעוועט

 ..למייב א עעלַא רעקיזָאד רעד ןיא ןצנַאלפ וצ ןוא םלועה תומוא ידיסח יד וצ ןרעוו וצ

 ןבָאה סָאװ ,ןטסירק עלעפייה א ןגעוו םיטרפ עכעלטע טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה רימ

 רעפיט רעייז ןיא ,ָאטעג רענרָאט ןיא סעיצקַא-דרָאמ עמָאזיורג יד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןוא שפנ תריסמ ןוא טומ ןכעלשטנעמרעביא ןזיוועגסיורַא טייקנביוהרעד רעכעלשטנעמ

 ןופ סנבעל עשידיי ןעוועטַארוצפָא ידכ ימ ןוא תוחוכ ןייק טרָאּפשעג טשינ ןבָאה

 .םונהיג ןשיצַאנ

+ 

 שטירדאמ סוילוי שטיט דנומייר
 1113 50(18011ב א הותוטת(6 11

202 



 רעד -- םלועה תומוא ידיסח יד ןופ ןָאעטנַאּפ םעניא ןעמענרַאפ ןָא ןביוא םעד

 .* שטיט דנומייר רעטעברַאטימ ןייז ןוא שטירדַאמ סוילוי ,טסירק רעניוו ,רעלעדייא

 עינרעבוגילַארענעג רעשיצילַאג רעד ןיא ןעוועג זיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב

 -סגירק רעשטייד רעד רַאפ טעברַא רעד וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ,הפוקת א

 .טיוט ןופ ןטיהּפָא ייז טעוו טעברַא יד זַא ,עיזוליא רעד טימ קידנבעל ,ירטסודניא

 ירעדיינש ַא ָאטעג רעוועקַארק ןיא טנפעעג 1941 רָאי ןיא ךָאנ טָאה שטירדַאמ

 טגרָאזרַאפ ,רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה טקיטפעשַאב טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טַאטשרַאוו

 -- ןעגנוגנערטשנָא ןוא ימ ליפ טעדנעװעגנָא ןוא ןעלטימסנבעל עקיטיינ יד טימ ייז

 סעיצקעלעס ןופ רעטעברַא ענייז ןטיהוצּפָא ידכ -- ןבעל ןגייא ןייז טפָא קידנריקיזיר

 .ןעגנולדיזסיוא ןוא

 !װָאשַאלפ ןיא רעטעפש ןוא עקָארק ןיא גנומענרעטנוא-רעדיינש ןייז ןופ עיליפ ַא

 עסיורג א טבעלעג המחלמ רעד ראפ ךָאנ טָאה סע ּוװ ,ענרָאט ןיא טנפעעג שטירדַאמ טָאה

 ,רעטעברַא-עיצקעפנָאק לָאצ

 קיפליהייב זיא ענרָאט ןיא טַאטשרַאווזעיצקעפנָאק רעד טימ גנוריפנָא רעד ןיא

 -נייא ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןיוו ןופ טסירק רעשטייד ַא ךיוא ,שטיט דנומייר ןעוועג

 ןופ תועידידֶאידַאר רעטעברַא ענייז ןבעגעגרעביא טפָא ןבעל ןגייא ןייז קידנלעטש

 -רעטנוא-עיצקעפנָאק רענרָאט רעד ןיא רעטעברַא עשידיי לָאצ יד .טנָארפ-המחלמ רעד

 ןשיצאנ םענופ קידעבעל סיורַא ןענעז סָאוו ,יד ןוא 500 זיב טכיירגרעד טָאה גנומענ

 עקיטסניג ןוא עכעלשטנעמ ארַאפ סָאװ ןיא -- ןביולנָא טשינ ךיז ןענָאק ,םונהיג

 .גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעד ןיא ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא ייז זיא'ס ןעגנוגנידַאב

 ןבירשעגנָא טָאה שטירדַאמ סָאװ ,עלעכיב-תונורכז-שטייד ַא וצ המדקה רעד ןיא

 ןשטנעמ, :לטיט םעד רעטנוא ,1962 רָאי ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןבעגעגסיורַא ןוא

 -סינויצ רעד ןופ רַאטערקעסילַארענעג רעד ,גנַאלש דוד ר"ד טביירש -- "טיונ רעד ןיא

 דובכ ןקירעהעג םעד ןבעגּפָא ןענָאק לָאז ןעמ ידכ, :ךיירטסע ןיא עיצַארעדעּפ רעשיט

 טלָאװ ןעמ ,ָאטעג ןיא טבעלעג ןבָאה טזומעג ןעמ טלָאװ ,עלעכיב םעד ןופ רבחמ םעד

 סוילוי ןופ ןטאטשרַאוו יד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעייר יד ןעז טזומעג

 רעיוט םעניילק םעד ךרוד ןרָאװעג טריפעג ךעלגעטיגָאט ןענעז סָאוו ןוא שטירדַאמ

 וצ טלייטעגוצ ,לזמ סאד טאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד ...רעױמ-ָאטעג רעד ןיא

 'עטלייוורעדסיוא, יד יוו טכַארטַאב ךיז ןבָאה ,ָאדנַאמָאק-סעטעברַא סשטירדַאמ וצ ןרעוו

 רוָאשַאלפ ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ,רעטעפש עבלעז סָאד ןוא ָאטעג םענופ

 ןופ ןעוועג ןסַאלשעגסיוא זיא סָאװ ,גנורעקלעפאב עשידיי עכעלקילגמוא יד ...עקָארק

 .ןיוו ןיא 9.3.1968 םעד ןברָאטשעג זיא רע *
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 ןתמא םעד רבחמ םענופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןענופעג טָאה ,טכער ןכעלשטנעמ ןדעי

 ."װָאשַאלּפ ןופ ךאלמ רעד ןפורעג םיא ןעמ טָאה טפָא -- רעצישַאב

 ןופ ןטייצלָאמ ןעמוקַאב טייצ רעצנַאג רעד ךשמב ןבָאה רעטעברַא ענייז עלַא

 ןייז ןופ שינעביולרעד א ןעמוקַאבסױרַא שטירדַאמ טָאה ייברעד ,ךוק-סקירבַאפ רעד

 .ךעלטנכעוו טיורב לבעל ייווצ טימ רעטעברַא םענייז ןדעי ןרימערפ וצ שַאט רענעגייא

 עיצַאדיווקיל רעד תעב 1942 רעבמעטּפעס שדוח ןיא ןענעז ןעגנואימַאב ענייז קנַאד ַא

 רענרָאט רעד ןופ רעטעברַא עשידיי 500 ךרעב ענייז עלַא ,ָאטעג רענרָאט םענופ

 טרָאד ןעמוקַאב ןוא ווָאשאלפ ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא גנומענרעטנוא-עיצקעפנָאק

 ,קירבַאפ-עיצקעפנָאק סשטירדַאמ רעקיטרָאד רעד ןיא גנוקיטפעשַאב

 ,ןריולרַאפ זיא ץלַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןיא

 רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ןוא טרינגיזער טשינ שטיט ןוא שטירדַאמ ,עדייב ןבָאה

 רעטעברַא עשידיי ערעייז ןעװעטַארוצּפָא ןגעוו ןוא ןעלטימ טכוזעג תונשקע ןוא עיגרענע

 .טיוט ןרעכיז א ןופ

 ןעוו ,עיצקַא-סגנוטָארסױא רעשידיי-יטנַא רעשיצַאנ רעד ןופ ףוס םייב ןיוש וליפא

 יד ןבָאה ,רעגַאל רעווַאשַאלפ םעד ןרידיווקיל וצ ןסָאלשַאב ןבָאה םינילת עשיצאנ יד

 עטפשמרַאפ טיוט םוצ עכעלקילגמוא ערעייז ןסעגרַאפ טשינ ןטסירק עלעדייא ייווצ

 100 ןעװעטַארוצּפָא ןעגנולעג ייז זיא ןעגנואימאב ןוא ןטייקירעווש עסיורג טימ .ןדיי

 ןופ גנומענרעטנוא רעד ןיא טעברַא ייז ראפ קידנפַאשראפ ,ערעייז רעטעברַא עשידיי

 יד טרַאװרעד ןיוש ךיז ןבָאה ייז ּווו ,ײקַאװָאלסָאכעשט רעד ןיא רעלדניש רַאקסָא

 .יימרַא רעטריאילַא רעד דצמ גנואיירפַאב

 לארשי ןייק ןעוועג הלוע ןענעז סָאװ ןדיי עטעװעטַארעגּפָא ןפוא ַאזַא ףיוא יד

 עלעדייא ייווצ יד ןופ םיבוט םישעמ עקידשפנ תריסמ עשידלעה יד ןסעגרַאפ טשינ ןבָאה

 -קנַאד ןופ קורדסיוא סלַא זיא ,שטיט דנומיַאר ןוא שטירדַאמ סוילוי ,עדייב .ןטסירק

 ןעװעטַאר ןופ טיבעג ןפיוא ןטַאט-ןדלעה ערעייז רַאפ גנונעקרענָא סלַא ןוא טייקרַאב

 י-נײרַא דובכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ -- ןדיי רעשרעה עשיצַאנ יד ךרוד עטפדיורעג

 .םלועה תומוא ידיסח יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןרעוו וצ ןעמונעג

 סָאװ ,שטיט ןוא שטירדַאמ ,טסעג עבושח עדייב רַאפ זיא 1965 לירּפַא שדוח ןיא

 טנדרַאעגנייא ,"רענַאשטירדַאמ, עטעװעטַארעג יד ךרוד ןרָאװעג ןדַאלעגייא ןענעז

 עעלַא רעד ןיא םינפ תלבק רעכעלרעייפ א םילשורי ןיא ןורכזה רה ןפיוא ןרָאװעג

 רעדעי -- טרָאד טצנַאלפרַאפ ןבָאה שטיט ןוא שטירדַאמ .םלועה תומוא ידיסח ןופ

 ןבעגעגרעביא ייז ןופ םעדעי טָאה "םשו די, ןופ גנוריפנָא יד ןוא למייב רעדנוזַאב א

 לכ, :השדקה רעד טימ -- שינעגייצ-סגנונכייצסיוא ןַא -- "דובכ תדועת, עלעיצעפס א

 יוזא -- שפנ ןייא טלַאהרעד'ס רעוו) "אלמ םלוע םייק וליאכ -- תחא שפנ םייקמה

 .(טלעוו עצנַאג יד ןטלַאהרעד טלָאװ רע יו
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 ַאװַָאלַאדריד ַאירַאמ

2 11:08 112112 

 1966 ץרעמ שדוח ןיא ןבירשעג טָאה שטירדַאמ סוילוי ןכלעוו ,ווירב א ןיא

 ,לארשי ןייק ןעמוק וצ רעדיוו דלַאב שטנּוװ םעד סיוא רע טקירד ָאלינרָאק ףסוי וצ

 ךיז טָאה סע יוו ,ןעז וצ ןוא ןדיי עטעוועטַארעג ענייז טימ ךיז ןפערט וצ רעדיוו ידכ

 ..עלעמייב םיא ךרוד עטצנַאלפרַאפ סָאד ןסקַאוועצ

 רעשיצַאנ רעד תעב טָאה גנוביוהרעד עשילַארָאמ ןוא הרובג עכעלשטנעמרעביא

 עכלעוו ,ַאוָאלַאדריד ַאירַאמ ןיטסירק רענרָאט יד ןזיוועגסיורַא ענרָאט ןיא עיצַאּפוקָא

 סע ןעוו ,תועינמ עטסרעווש יד ןעוועג רבוג טָאה ןוא דחפ ןייק טנעקעג טשינ טָאה

 ןַא ןײלַא .טיוט ןרעכיז א ןופ דניק שידיי א ןעװעטַארוצּפָא טלדנַאהעג ךיז טָאה

 ןרָאא ליפ ךשמב ,טיורב לקיטש ןפיוא טעװערָאהעג רעווש טָאה סָאװ ,יורפ עמערָא

 -נעטשרַאפ ליפ טימ ץרַאה לדייא ןַא טגָאמרַאפ יז טָאה ,רעזייה עשידיי ןיא טסניד ַא

 רעד ןגעוו ןייזטסּוװַאב ןלופ ןיא .ןדייל עכעלשטנעמ רַאפ ליפעגטימ ןוא שינעד

 וצ ידכ ,ןבעל ריא טריקיזיר לָאמ ןייא טשינ יז טָאה ,םישעמ עריא ןופ טייהטגַאוועג

 .ןדיי עכעלקילגמוא ןעוועטַאר

 תומוא ידיסח יד ןופ ןטלאטשעג עטסנעש יד וצ רעהעג  ַאװָאלַאדריד אירַאמ,

 גנוטייצ רעגיה רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,רמאמ א ןיא רימ ןענעייל) םלועה

 ןגעוו םיטרפ ןבעגעגרעביא ןרעוו סע ןכלעוו ןיא -- 4.11.1964 ןופ "סעיינ עטצעל,

 ענעי ןיא ןטלעז יוזא טניישעגפיוא ןבָאה עכלעוו, -- (םישעמ עקידשפנ תריסמ עריא

 קיבייא ףיוא זיא םיקולא םלצ רעד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע ןעוו ,געט עמַאזיורג

 .."היח יד זיולב ןבילבעג זיא סע ןוא דרע רעד ןופ ןרָאװעג טשיוועגפַא

 ןעגנולדנַאה עכעלשטנעמ ןייר ןוא עקיטומ יד טימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןעוו ןוא
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 שטידראמ סוילוי רַאפ "םשו די, ןופ שינעגייצ-סגנונעכייצסיוא דובכ-תדועת

 1ט]תגפ 488

 ,יורפ ענעדיישאב ןוא עמערָא ,עטושפ יד ןרעדנּוװַאב ןעמ זומ ,ַאווָאלַאדריד ַאירַאמ ןופ

 חוכ ןוא טומ ליפ יוזַא ןזיוועגסיורא טָאה ןוא טייקסטוג טימ טלַארטשעג טָאה סָאװ

 .טייצ רערעטצניפ רענעי ןופ תוחור עזייב יד ךיז ןלעטשוצנגעק

 -- ָאטעג ןיא ןדיי רענרָאט יד ןרַאּפשרַאפ ןכָאנ טָאה ַאװָאלַאדריד ַאירַאמ ןעוו

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ "הרוחס, ריא טימ ןרָאפ טגעלפ ןוא לדנַאה םוצ ךיז ןעמונעג

 טרעהרעד ,הנוק ַא סריא ןופ בוטש ַא ןיא טרָאד טָאה ןוא עינכָאב ןייק ןעמוקעג יז זיא
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 שטיט דנומייר ראפ "םשו די. ןופ שינעגייצ-סגנונעכייצסיוא דובכ-תדועת

 תגוזטמ0 0

 רעכלעוו ייב ,יורפ רעד ןופ ןעגנורעלקפיוא יד טיול ...דניק א ןופ ןייוועג ךעלקערש ַא

 ןופ רעטלע ןיא דניק שידיי א ןעוועג סָאד זיא ,דניק סָאד ןענופעג ךיז טָאה סע

 טשינ זיא טציא ןוא ןסָאשרעד ןבָאה םיחצור עשיצַאנ יד ןרעטלע סנעמעוו ,םישדח 7 םיוק

 ַאירַאמ .דניק סָאד ןטלַאהַאבסיוא ןוא ןעיצרעד ןראפ ןלָאצ ריא לָאז סע רעוו ,ןעוועג

 ריא ןיטסירק רעד ןבעגעגרעביא טָאה יז -- טרעגעצעג גנַאל טשינ טָאה ַאװָאלַאדריד

 ..דניק שידיי עקידנענייוו סָאד ןעמונעגוצ ןוא הרוחס עצנַאג
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 ַאסַאבלעיק לַאדריד ַאירַאמ רַאפ "םשו די, ןופ שינעגייצ-סגנונעכייצסיוא דובכיתדועת
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 ַאירַאמ ןופ ןבעל סָאד ןעוועג טציא זיא תונכס ליפ טימ ןדָאלַאב ןוא רעווש

 ןופ ךיז ןסירעגסיורַא ..טיוט רעד טרעיולעג טָאה ןעלקניוו עלַא ןופ ...ַאווָאלַאדריד

 טָאה ,דניק שידיי א טלַאה יז זַא ,דשח ןבילוצ -- ָאּפַאטסעג רעד ןופ לגענ יד

 רעד ךָאנ וליפָא ןוא ..רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ ךיז ןעלגָאװ טזומעג יז

 ןעוו טשרע ..ןטייקירעװש ינימ לכ טימ ןעלגנַאר ךיז טזומעג יז טָאה המחלמ
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 ןבעגעגרעביא סע אירַאמ טָאה רָאי 15 ןרָאװעג טלַא זיא עינכָאב ןופ עלעדיימ סָאד

 תילע טימ 1957 רָאי ןיא זיא סע ןענַאוו ןופ ,ענרָאט ןיא םייה-טנגוי ןשידיי םעד

 ןעוועג זיא סָאד -- עבשילא טָאה -- "ןתיאדהוונ,, ןיא .לארשי ןייק ןעוועג הלוע רעונה

 עכעלטע טכארבראפ -- עלעדיימ ןטעװעטַארעגּפָא םענופ ןעמָאנ רעשידיי רעד טציא

 טאהעג הנותח טייצ א ךָאנ ןוא ,ביבא-לת ןייק רעבירַא יז זיא טרָאד ןופ ןוא ןרָאי

 ַאירַאמ -- רעריא "רעטומ, רעד טימ .טַאפ םהרבא ,קרב-ינב ןופ רוחב א טימ

 .טקַאטנָאק ןקיצראה א ןיא ןבילבראפ עבשילא זיא -- ַאװָאלַאדריד

 ךָאנ זיא אווָאלאדריד איראמ ןופ ןטאט-הרובג עכעלרעה יד ןופ טאלב םעד ףיוא

 השמ ןסיוועג א ,דיי רענרָאט ַא ןופ ,רעדניק ייווצ יד טימ עטכישעג יד טנכייצרַאפ

 ,טליפעג טָאה רע ןוא ןרָאװעג קנַארק רעווש זיא רעבלעז רעד ןעוו ...יקסווֶאניוועל

 יורפ םיא טימ עטעדניירפַאב יד ךיז וצ ןפורעג רע טָאה ,ןברַאטש ןראפ טלַאה רע זַא

 ייווצ ענייז ןעיצרעד וצ ןעמענרעביא לָאז יז -- ןטעבעג יז ןוא ַאװָאלַאדריד ַאירַאמ

 ןלָאז ןוא רעדניק עשידיי ןביילב ןלָאז ייז ,ןטיהּפָא לָאז יז -- רקיעב ןוא רעדניק

 ,לארשי ןייק ןרָאפ

 השמ ןליפרעד וצ ןעוועג בייחתמ ךיז ןוא טגָאזעגּפָא טשינ טָאה ַאװָאלַאדריד ַאירַאמ

 ןעגנואימַאב ןופ געוו רערעווש א ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעדיוו ...האווצ סיקסווָאניוועל

 ..לארשי ןייק ןעמוקעג רעדניק ייווצ יד טימ ןעמַאזוצ זיא יז זיב ,ןעגנוגנערטשנָא ןוא

 .יקסווָאניוועל טייצ רענייז ןבעגעג טָאה יז עכלעוו ,תוחטבה יד ןעוועג םייקמ ןוא

 שפג תריסמ ריא רַאפ ,גנוטלַאה עכעלשטנעמ ריא רַאפ ,םישעמ"הרובג עריא רַאפ

 ריא זיא -- טפאשרעה רעשיצאנ רעד תעב טיוט ןופ רעדניק עשידיי ןעוועטַארפָא ייב

 תומוא ידיסח יד וצ ןרעהעגוצנָא דובכ רעד "םשו די, םעד דצמ ןרָאװעג טלייטרעד

 עעלַא רעד ןיא למייב א ןצנאלפ וצ היכז יד טאהעג יז טָאה עכלעזַא סלַא ןוא םלועה

 .םילושרי ןיא ןורכזה רה ןפיוא עטלייוורעדסיוא יד ןופ

+ 

 טצנַאלפרַאפ טָאה םילשורי ןיא םלועה תומוא ידיסח יד ןופ עעלַא רעד ןיא למייב א

 .קישטלעווַאג ַאװַאלסינָארב :ענרָאט ןופ ןיטסירק עשיליופ ערעדנַא ןַא

 ןעוו ,ָאטעג רענרָאט ןופ עיצאדיווקיל רעד ןופ ףוס םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע

 -לעפאב רעשידיי רעד ןופ ךעלטשער יד ןגעק סעיצקַא-סגנוטָארסױא עכעלרעדרעמ יד

 ,תוטיחש עמַאזיורג ןופ דארג ןטסכעה םעד טכיירגרעד ןבָאה ענרָאט ןיא גנורעק

 ןעוועטאר וצ סנטסקינייוו ןגעוו טכוזעג גנולפייווצרַאפ רעייז ןיא סעמַאמ עשידיי ןבָאה

 יד ןופ תונברק עטשרע יד ןעוועג ןענעז סָאװ ,ערעייז ךעלרעדניק עקישטניילק יד

 הלע יורפ יד טכאמעג ךיוא טָאה ןעגנוגנערטשנָא עכלעזַא .ןייקידתוירזכא עשיצַאנ

 לרעטכעט טלַא רָאי ייווצ עצנַאג ןייק טשינ -- ריא ןופ רעטומ יד ,רעטסיימפָאה
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 16261 112064 -- 1 68 ַאמריא רעטכָאט ןייז ןוא קענַאב ףעזוי

 עשידיי יד ףיוא ךיז ןפרָאװעג תויח עדליוו יוו ןבָאה םינילת עשיצַאנ יד ןעוו ןוא הרש

 ןיא ָאטעג רענרָאט םעניא עיצקַא-סגנולדיזסיוא רעטצעל רעד תעב ךעלרעדניק

 -סינָארב ןיטסירק רעד וצ ןדנָאװעג רעטסיימפָאה יורפ יד ךיז טָאה ,1942 רעבמעטפעס

 ,השקב רעד טימ ,טפעשעג ןופ עקטנעילק עטנַאקַאב ַא זיולב םתס ,קישטלעווַאג ַאװַאל

 ..רעקנוב א ןיא םישדח עכעלטע טניז ןיוש טגיל סָאװ ,דניק ריא ךיז וצ ןעמענ לָאז יז

 טשינ ,הלהרש עניילק יד ךיז וצ ןעמונעג ןוא ןעוועג םיכסמ דלַאב טאה ןיטסירק יד

 טלעפעג טשינ ןבָאה לַאפ םעד ןיא ךיוא .גנונױלַאב ןשָארג ןייק רַאפרעד קידנגנַאלרַאפ

 יורפ יד .ןטסישזאטנאש ןוא םירסומ ,םינכש עטכעלש דצמ תונכס ןוא תורצ ןייק

 טכַאמעגכרוד טייקיטפַאהדנַאטש רעשידלעה ךעלנייוועגרעסיוא טימ טָאה ַאװַאלסינָארב

 טשינ ,הרש עניילק יד ךיז ייב ןטלַאהעגסיוא רָאי 4 ךשמב ןוא תונויסנ עטסרעווש יד

 ךיז טעוו סָאװ ,טסירק ןדעי ןסישרעד וצ ןעגנואָארד עשיצאנ יד טימ ךיז קידנכער

 = .ןדיי ףליה ןגָארט וצ ןגַאוורעד

 -כינראפ עשיצַאנ יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז רעטָאפ ןוא רעטומ ,ןרעטלע סעלהרש

 הלוע רעונה תילע טימ הרש זיא 1947 רָאי ןיא ,המחלמ רעד ךָאנ ...ןרעגַאל-סגנוט

 ןשידירוי םעד ןוא לושדלטימ עשיערבעה יד טקידנעעג טָאה יז ּווו ,לארשי ןייק ןעוועג
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 16 4710116172 12:ת1ט2 ַאלומרַאי שזעימישזַאק

 ךָאנרעד טָאה יז ..םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערבעה רעד ףיוא טעטלוקַאפ

 ריא ךָאנ קנעדנָא רעקיצרַאה ַא ןבילברַאפ זיא ןורכז ריא ןיא ןוא טַאהעג הנותח

 ןליפעג עטסקיצרַאה עריא ןקירדוצסיוא ידכ ןוא ...קישטלעווַאג ַאװַאלסינָארב ,ןירעטער

 ,םיבורק עריא טימ ןעמַאזוצ עלהרש טָאה ,ןיטסירק רעלעדייא רעד טייקרַאבקנַאד ןופ

 .לארשי ןייק יז ןטעברַאפ ,םונהיג ןשיצאנ ןופ קידעבעל סױרַא ךיוא ןענעז סָאוו

 גנונכייצסיוא סלַא "םשו די, רעד טָאה קישטלעוואג ַאװַאלסינָארב יורפ יד ךיוא

 ןָאעטנַאּפ ןיא ןעמונעגניירַא הפוקת-האושה רעד תעב םישעמ עשידלעה עריא רַאפ

 ןיא למייב א ןצנאלפ וצ דובכ םעד ריא טלייטרעד ןוא םלועה תומוא ידיסח יד ןופ

 .םלועה תומוא ןופ עטלייוורעדסיוא יד ןופ עעלַא רעד

+ 

 ןוא ןעגנוגנידאב עטסרעווש יד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטסירק רענרָאט לָאצ רעד וצ

 ךיז ייב ןטלַאהַאבסיוא ,ענרָאט ןיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ,תושפנ תונכס טימ

 ןרעכיז א ןופ ייז טעװעטַארעג טימרעד ןוא ןדיי עכעלטע רָאי 3 ךשמב גנוניווו רעד ןיא

 ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,ָאמריא רעטכָאט ןייז ןוא קענַאב ףעזוי ךיוא ןרעהעג ,טיוט

 טעטימָאקזיירק רעשידיי רעד טקיטעטשַאב סע יוו .סַאגיַאנָאלעשז רעד ףיוא ענרָאט

 עשיליופ ייווצ עקיזָאד יד ןבָאה ,1947 טסוגיוא ןט10 ןופ טפירש ןייז ןיא ענרָאט ןיא

 :ןדיי רענרַאט יד גנוניולאב םוש ןָא טרענרעד ןוא ךיז ייב ןטלַאהַאבסיוא ןטסירק

 רעגניטכיל ַאניבַאס ,טרָאּפַאּפַאר לאומש ךיוא יוו סינבירטעב עגניא ןוא הרוד ,םייח

 ןרעוו טנכייצעגסיוא בורקב ןלעוו ןטסירק ייווצ עקיזָאד יד ךיוא .רעלטימ .פשמ ןוא

 .םלועה תומוא ידיחי סלַא

211 



 דחפ םעד ןעוועג רבוג ןבָאה סָאװ ,ןטסירק לָאצ רעטצענערגַאב רעד ןשיווצ

 ליפ ייז ןבָאה ,גנוגעוואב-טנורגרעטנוא רעשיליופ רעד ןיא קיטעט קידנעייז ןוא

 -עגסיוא דנטיידַאב ךיז טָאה ,ענרָאט ןיא טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד תעב ןדיי ןפלָאהעג

 -יקסווערעדאפ רעד ףיוא ענרָאט ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,ַאלומרַאי שזעימיזַאק טנכייצ

 ,סַאג

 ָאּפַאטסעג רעד ךרוד 1940 טסוגיוא ןיא רע זיא "ןסערעטניא עשטייד יד ןקידעש, רַאפ

 ןייק ןרָאװעג טריטרָאפעד רע זיא ךָאנרעד געט עכעלטע ןוא ןרָאװעג טריטסערַא

 רע זיב ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ערעדנַא ןיא רעטעפש טרָאד ןופ ןוא םיצנעוושֶא

 רעד ךיוא .ןעיימרא עטר"ילַא יד ךרוד ןרָאװעג טיירפַאב 1945 רָאי ןיא טשרע זיא רע

 ידיחי יד ןופ רענייא סלא ןרעוו טנכייצעגסיוא בורקב ףרַאד טסירק רעשידלעה

 .םלועה תומוא
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 ןורכז תבצמ

 בונרט יבשותל

 ודמשוהש

 םיצאנה םיחצורה ייע

 1940--1945 תונשב

 טנעמונָאמ רעד
 ןופ קנעדנָא םוצ
 םיבשות רענרַאט

 ךרוד עטכַארבעגמוא
 םיחצור עשיצַאנ יד

 1940--1945 ןרָאי יד ןיא
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 ןברוחה ירח א

 ןברוח םע ד דאנ





 ָאלינרָאק ףסוי

 ...ענרָאט שידיי רעזדנוא ןופ ןבילבעג זיא סָאוו

 טָאה ײמרַא עשיטעיווַאס יד טניז רָאי 23 ייברַאפ ןענעז רָאי-ייה רַאונַאי ןט18 םעד

 ךָאנ ןרָא עטשרע יד ךשמב .ןטנַאּפוקָא עשיצַאנ יד ןבירטרַאפ ןוא ענרַאט טיירפַאב

 יד ןיא טעװעטַארעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי רענרָאט עלעפייה א טָאה גנואיירפַאב רעד

 ןופ ןטנַאירטַאּפער יד טימ ןעמַאזוצ ,רעדלעוו ןוא ןרעגאל יד ןוא ןטסירק ייב סרעקנוב

 םענעטינשראפ םענופ תוברוח יד ףיוא ןעגנוגנערטשנָא טכַאמעג דנאלסור-טעיוואס

 לָאז סָאװ ,ןבעל שידיי יינ א רַאפ תודוסי ןלעטשוצפיוא קירוצ בושי ןשידיי רענרָאט

 .ענרָאט ןיא רעגייטש ןוא םויק ןשידיי ןקידרעירפ םענופ ךשמה ַא ןייז

 םענופ דנַאב ןטייווצ ןקיזָאד םעניא טציא ךיוא יוו דנאב ןטשרע םעניא ןיוש

 ןוא רערעװש רעד ןגעוו םיטרפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז "ענרַאט, ךוב-רוכזי

 ענרָאט ןיא רעוט עכעלטפאשלעזעג עשידיי עקיטלָאמעד יד ןופ טייקיטעט רעלופתוירחא

 רעטמערָארַאפ רעד תבוטל ןטיבעג עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעגילַאיצָאס עלַא ףיוא

 .םוטנדיי רענרָאט םענופ הטילפה תיראש

 ענרָאט ןיא ןבעל ןשידיי ןקיטנייה םענופ דליב א ןבעג וצ זיא עבַאגפיוא רעזדנוא

 םענופ ןבילבראפ ךָאנ גָאט וצ טנייה זיא סָאװ ,עגַארפ יד ףיוא ןרעפטנע וצ ןוא

 ...ענרָאט ןשידיי ןקילָאמַא

+ 

 ןעיוב וצ ןווורפ יד ןבעגעגנייא טשינ ךיז ןבָאה ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע יוו

 ןכעלרעה רעזדנוא ןופ ךָאד זיא רעמ לייוו ...תורבקה תיב ַא ףיוא ןבעל שידיי יינ ַא

 ..ןבילבראפ טשינ ענרָאט ןיא בושי ןשידיי

 ןבָאה ןסַאג עקידייל ,ענעברָאטשעגּפָא עטסיוו יד ..ןברוח רעכעלקערש רעד

 ..טייקטסופ רעייז טימ המיא ןַא ןפרָאװעגנָא

 קילעפוצ יד ןיא רעטצנעפ יד ןופ ןעוו ,רעצרעה ערעזדנוא ןבָאה טקיטולבעג יו

 רעטרעדנוהרָאי טניז ןקיזָאד םעד ןיא ,סאג רעשידיי רעד ןיא רעזייה עטרעטשעצ טשינ

 טקוקעגסיורַא ןבָאה ,טייקשידיי רעלופ טימ טמעטָאעג טָאה סָאװ ,לטרעפ ןשידיי ןייר

 ,רעמינּפ עשידיי-טשינ

 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי לסיב סָאד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק רעבירעד זיא

 עטסטנעָאנ ערעייז ןופ םירבק יד ףיוא ןָאטעג קילב א לכ םדוק טָאה -- ענרָאט ןייק

 .ןימלע תיב ןפיוא
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 ענעפרָאװעצ יד טימ םירבק עטכעוושרַאפ יד ייב ןייטש ןבילבעג ייז ןענעז קירעיורט

 סָאװ ,ןדיי רענרָאט יד ןופ עבאגפיוא עטשרע יד עקַאט זיא .תובצמ ענעכָארבעצ ןוא

 ןעוועג -- ענרָאט ןייק ןעמוקעגקירוצ ןשינעלגַָאוו ןוא םירוסי ןופ ןרָאי ךָאנ ןענעז

 יד ןופ תובצמ יד ןעלמַאזוצפיונוצ ..טסימ סעפוק יד ןופ חטש םעד ןקינײרוצּפָא

 .דובכ ןטכעוושרַאפ םעד ייז ןרעקוצמוא ןוא ןסַאג רענרָאט יד ףיוא ןרַאוטָארט

 ענרָאט ןיא טעטימָאק ןשידיי ןטשרע םייב םוטנדיי רענרָאט םענופ הטילפה-תיראש עפורג א

 עטרעטשעצ יד ןלעטשפיוא קירוצ ןוא ןעלמַאזפיונוצ םייב קיטעט ןעוועג זיא סָאװ -- ןברוח ןכָאנ

 -ןעקריב .רגמ ,רשא סייוויילב ,רעלדַא : סקניל ןופ ןעייטש .ענרָאט ןיא ןימלע תיב ןפיוא תובצמ

 ,ץלָאהּפַאלק ,(--) ,ףסוי ָאלינרָאק ,ץלֶאהפאלק-לעקריט .רגמ ,רעפיש ,סינבירטעב ,לַאטשירק
 .(--) .ש רעבואל ,טפאהגוצ .לרפ :סקניל ןופ ןעינק

 עכעלטפאשטריוו ןעיובפיוא קירוצ רַאפ ,ןטייקכעלגעמצנעטסיזקע עיינ ןפַאש רַאפ

 רעמ ןעוועג טשינ זיא -- ןגייווצ-סלדנַאה רעדָא ןטַאטשרַאווסטעברַא ,סעיציזָאּפ

 ,ץַאלּפ ןייק
 ןייק טשרעמוצ לייט רעסיורג א ,ןרעדנַאוו וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי רענרָאט

 -עגוצ המחלמ רעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןטיבעג עשטייד ענעזעוועג יד ןיא ,ןעיזעלשרעדינ

 ידכ ,ןגעוו ןכוז וצ ןביוהעגנָא קיטייצכיילג ןדיי רענרָאט ןבָאה ייברעד ,ןליופ ןלַאפ

 ןייק הילע רעלַאגעלמוא ןופ םָארטש טלָאמעד ןיוש ןקרַאטש םעד ןיא ךיז ןסילשוצנָא

 ,לארשייץרא

 רָאי ןיא ןיוש רעבָא ,ןדיי 700 ךרעב ענרָאט ןיא ןעוועג ךָאנ ןענעז 1947 רָאי ןיא

 ענרָאט ןיא טניווועג ןבָאה 1965 רָאי ןיא .ןדיי 360 םיוק טרָאד טבעלעג ךָאנ ןבָאה 8

 ,ןדיי 25.000 רעביא יד ןופ .ןטפַאשטרָא עקידתונכש ןופ טייהרעמ יד ןופרעד ,ןדיי 5

 רָאי ןיא -- טנייה ןענעז ,ןברוח ןרַאפ 1939 רָאי ןיא ענרָאט ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ

 .תוחפשמ עכעלטע םיוק טרָאד ןבילברַאפ 8
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 לארשי-ץראל תילגל-יתלב ךרדב בונרטב "דוחיא, תעונתמ םיצולח תצובק
 הירטסואב 1946 תנשב

 לארשי-ץרא ןייק געוו ןפיוא ענרָאט ןיא עיצַאזינַאגרָא-"דוחיא, רעד ןופ םיצולח עפורג א
 ךיירטסע ןיא 1946 רָאי ןיא הילע רעלַאגעלמוא רעד טימ

 ןיסירּכַאק ןיא 1947 רָאי ןיא = | ןיסירפקב 1947 תנשב
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 לייט רעד רקיעב ןרָאװעג בורח עיצַאפוקַָא רעשטייד רעד תעב זיא ענרָאט ןיא

 .ָאטעג סָאד ןענופעג ךיז טָאה סע ּווו טרפב -- ןדיי טניווועג ןבָאה סע ּווו ,טָאטש רעד ןופ

 -סגנוניווו ענרעדָאמ עיינ ןרָאװעג טיובעגפיוא ָאטעג םענופ חטש ןפיוא ןענעז טציא

 ןיא ןוא לוש עסיורג עיינ עלַאטנעמונָאמ יד ןענַאטשעג זיא סע ּווו ,טֹרָא ןפיוא .רעזייה

 רעד ןופ רעזייה יד ןענאטשעג ןענעז סע ּוװ ,ץַאלּפ םעד ףיוא הביבס רעצנַאג רעד

 -עג טלעטשעגפיוא ןענעז -- לושי-סעקנעמיהרובד עכעלרעה יד ןוא הליהק רעשידיי

 רעזייה עיינ עקיזָאד יד ןופ תונכש רעד ןיא ...ןקָאלב-רעזייה עקיקָאטשליפ עסיורג ןרָאװ

 ןופ ןינב רענייש רעד סעיצקַא-סגנוטכינרַאכ עשטייד יד תעב טרירַאבמוא ןבילברַאפ זיא

 .טלַאטשנַא-דָאב עכעלטנפע עשיטָאטש ַא סלַא טצונַאב טנייה טרעוו סָאװ -- הוקמ רעד

 ןופ ,לימ סרעצנַאש ןופ םינינב יד ענרָאט ןיא ןרָאװעג טרעטשעצ טשינ ןענעז סע

 ,סעטיפָאק"רעטסוש ןופ קירבאפ רענרעדָאמ רעד ןופ ,קירבַאפ-רעקיל ס'דלעפנענאווש

 סעדייבעג יד ןבילבעג ןענעז טרירַאב טשינ ,םיתב-ילעב עשידיי וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 ךרוד טריפעגנָא ןוא ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןקירבַאפ-עיצקעפנָאק יד ןופ

 ןוא ןוארב רעדירב יד ,רַאַאד ןוא לעצרּוװ ,ץעק יו ,רעמענרעטנוא עקיאעפ עכלעזַא

 עכלעוו ןיא ,ןטַאטשרַאװ-שעװ ןוא עיצקעפנָאק עסיורג ןופ רעציזַאב עשידיי ערעדנַא

 .רעטעברַא עשידיי טשינ ןוא עשידיי רעטרעדנוה גנוקיטפעשַאב ןענופעג ןבָאה סע

 טיובעגפיוא תורוד ןופ ךשמב ןבָאה ןדיי רענרָאט עכלעוו ,ןטלַאטשנַא-ריצודָארּפ ץלַא

 .ןריצלַאטש ױזַא טגעלפ בושי רעשידיי רענרָאט רעד עכלעוו טימ ןוא טלקיווטנַא ןוא

 "עשירַא, ןייר טנייה עקיזָאד יד ןופ םיתב ילעב עשידיי יד רעמ ָאטשינ ןענעז סע

 .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןקירבַאפ
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 ,לוש-הרורב-הפש רעד ןופ םינינב יד ענרָאט ןיא ןבילברַאפ ןענעז טקידעשַאב טשינ

 -םימותי עשידיי סָאד ,עדייבעג-הרות-דומלת יד ,לוש"םירחוס רעד ןופ ,לוש-הנבי רעד

 דרַא ןשידנוב םעד ןופ זיוה סָאד ךיוא יוו זיוה-םינקז ןוא לָאטיּפש עשידיי סָאד ,זיוה

 .שטיוועלאכימ .מ ןופ .1 .א םייה-רעטעב

 טעברַא רעלופתונברק ןוא ןעגנוגנערטשנָא עכעלשטנעמרעביא ןוא ימ לפיוו טימ

 סָאװ ,"הרורבדהפש,, עיזאנמיג ןוא לוש-קלָאפ עשיאערבעה יד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא

 רעקיזָאד רעד ןיא .עיצילַאג ןיא ןזעוולוש ןשידיי םעניא רצוא רעתמא ןַא ןעוועג זיא

 -ללכ עשיטסינויצ עטסעב יד ןופ ןעגנוגנערטשנָא עקירָאיליפ ןופ טכורפ רעד ,עדייבעג

 עשיליופ ראפ טַאנרעטניא ןא טנייה ךיז טניפעג -- ענרָאט ןקידהמחלמראפ ןיא רעוט

 .לושדקינַאכעמ רעשינכעט ןופ רעליש

 וצ ידכ ,טלעג םוכס ןקיטיונ םעד ןעלמַאזוצפיונוצ ןעוועג סָאד זיא רעווש יוו ןוא
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 "הרות דומלת, רעד ןופ ןינב רעד

 -ןָארַאב רעקילָאמַא רעד ןופ ןינב ןכעלרעה םעד "הנבי, לוש"יחרזמ רעד ראפ ןפיוק

 .ענרָאט ןיא סַאגיַאװָאלַאּפָאט רעד ףיוא עלוש-שריה

 ..קיטסַאלפ רַאפ לוש עשינכעט עשיטָאטש א קיטעט טרָאד זיא טנייה

 -דומלת רעד רַאפ ןינב רעד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סע זיב ,טרעיודעג טָאה ןרָאי

 ןופ ץנעטסיזקע רעד ראפ דוסי רעטסעפ א ןרָאװעג ןפאשעג זיא טימרעד ןוא הרות

 פיוא ןבָאגפיוא עקיטכיוו ןליפרעד וצ טאהעג טָאה סָאװ ,טלַאטשנַא רעקידתובחר א

 רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ךיז טניפעג טנייה ,גנואיצרעד רעזעיגילער ןופ טיבעג

 | .רעטסעװשןקנַארק ראפ לוש עשהכולמ ַא ענרָאט ןיא הרות-דומלת

 ימ ליפ יוזא טימ טָאה סע עכלעוו ,עלושיסלדנַאה רעד ןופ עדייבעג עיינ יד ןוא

 ...ךורפשנייא יורפ יד ,לוש רעד ןופ ןירעטייל יד ןעיובפיוא טזָאלעג ןשינרעטַאמ ןוא

 .עיצוטיטסניא עכעלטנפע עשיטָאטש ַא טנייה ךיז טניפעג טרָאד ךיוא

 -סלדנַאה יד רעדָא ...? לושדבקעידתיב, עשיטסידוגא עטריפעג טפַאהרעטסומ יד ןוא

 ..ןסרוק-סגנוריפכוב ןופ רעטייל ןשינעמכַאפ ןקירָאיגנַאל םעד ,שואר קירנעה ןופ לוש

 ,םינינב עטנדרַאעגנייא ךעלרעה ץלַא ..ואב רָאסעּפָארּפ ןופ לושיקיזומ יד וליפא ןוא

 .סעיצוטיטסניא עשידיי-טשינ ךרוד ןעמונרַאפ טנייה ןענעז סָאװ

 תיממע-הירפס , קעטָאילביב-סקלָאפ רעסיורג רעד ןופ ןבילבעג טשינ זיא רכז ןייק
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 שטיוועלַאכימ .ב ןופ .נ .א םייה-רעטעברַא ןופ ןינב רעד

 עשידיי יד ןפָארטעג ךיוא טָאה לרוג רעבלעז רעד ...רעכיב 10.000 רעביא יד טימ

 = ךיוא יוו ...רעכיב עשידיי טנזיוט עכעלטע טימ "ןויצ-ילעוּפ , רעד ןופ קעטָאילביבסקלָאפ

 .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי ערעדנַא ןופ ןוא "ריעצה-רמושה, ןופ ןקעטָאילביב יד

 -- טרָאּפס עשידיי יד טכַאמעגכרוד ןבָאה גנולקיווטנא עכעלרעדנווו ַארַאפ סָאװ

 טשינ זיא סע זיב ,טורעג טשינ טָאה ייז ןופ עדעי סָאװ ,ןענייארַאפ עשיטסַאנמיג ןוא

 .ןעגנוטכירנייא עשיטסַאנמיג יילרעלכ טימ ןָאידַאטס רענעגייא ןא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 טלעטשעגפיוא המחלמ רעד ךָאנ ןענעז "ןושמש, ןופ ץַאלּפ-ליּפש ןטיירב ןפיוא

 -טרָאּפס רעשידנוב רעד ןופ ץַאלּפילּפש םענופ חטש םעד ןוא רעזייהניווו ןרָאװעג

 עכעלטסירק רַאפ ךעלדנטרעג ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז "ָאקנעשטוי , עיצַאזינַאגרָא

 ךיז ןעניפעג רעצעלפליפש עשידיי ערעדנַא עלַא ףיוא ךיוא ...טָאטש רעד ןופ רעניווונייא

 ,סעדַאלקס ןוא ןעניזַאגַאמ ענעדישרַאפ טנייה

220 



 ענרָאט ןטיירפַאב ןיא רעדניק עשידיי עטעוועטארעגפַא רַאפ עלוש-לבערפ עטשרע יד
 ,1946 רָאי ןיא

 : גנוטלַאוורַאפ רעד ןופ רעדילגטימ
 ָאלינרָאק ףסוי ןוא סינבירטעב ,ץלָאהּפַאלק דרַאוודע : סקניל ןופ ןעייטש

 רעפיש ,לעקריט .רגמ ,לאטשירק-ןעקריב .רגמ : סקניל ןופ ןציז

221 



 "זיוה-םינקז , ןשידיי םענופ ןינב רעד

 רעוט עשידנוב יד ןופ טייקיטעט עקידתונשקע יד ןעוועג זיא ךעלנייוועגרעסיוא יו

 -אקסווַאוול רעד ףיוא ןבָאה ןוא ליצ רעייז טריזילַאער טשינ ןבָאה ייז זיב ,ענרָאט ןיא

 ןגייא ןא טיובעגפיוא ענרָאט ןיא טפאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןיא -- סַאג

 סע ןכלעוו ןוא ,שטיוועלַאכימ .ב ןופ .נ .א ,זיוה םענעגייא ןא ןיא םייה-רעטעברַא

 טרָאד ךיוא ..ענרָאט ןיא סעיצוטיטסניא עשידנוב עלַא ןרָאװעג טרירטנעצנָאק ןענעז

 ,טלַאטשנַא רעשיטָאטש א טנייה זיא

+ 

 עכעלטפַאשלעזעג-לַאיצֶאס יד ענרָאט ןיא ןענאטשעג זיא הגרדמ רעכיוה א ףיוא

 רעד ,לָאטיּפש עשידיי סָאד ,ןענייארַאפ עקיטעטליווו .סַאג רעשידיי רעד ףיוא טייקיטעט

 ,םייהירעדניק ןוא זיוה-םימותי סָאד ,זיוה-םינקז סָאד ,עקנַארק-ןעגנול ראפ ןָאליווַאפ

 טייקמערַא רעשידיי רעד תבוטל סעיצוטיטסניא ץלַא -- ןלוש-לבערפ ענעדישרַאפ יד

 ..?ןטלַאטשנַא עכעלצונ יוזא עלַא יד ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ...ענרָאט ןיא

 -רעדמוא זיב ,תועינמ ןוא ןטייקירעווש יילרעלכ טימ ךיז טלגנַארעג ,ךיז טגָאלּפעג

 -ניא עקיזָאד יד ןופ ץנעטסיזקע יד טרעכיזרַאפ ןבָאה רעוט-ללכ עשידיי ענעלדימ

 | ...סעיצוטיטס

 -עגסיוא ,טקיליטרַאפ לייוו ...טנעה עשידיי טשינ ןיא רעבירא ץלַא סָאד זיא טנייה

 ...םוטנדיי רענרָאט סָאד ןרָאוועג זיא טעדרָאמ
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 .1968 רָאי ןיא ענרָאט ןיא "לכעלוש, םעניא ךָאװ רעד ןופ השרפ יד ןענעייל םעד תעב

 ןייטשגרעב רעטוג לאכימ ןוא סעלעבואט בקעי .רגמ : סקניל ןופ

 א

 1948 רָאי ןיא ןברוח ןכָאנ ענרָאט ןיא "דנוב, ןופ רעדלגטימ



 .ענרָאט ןיא ןבעל ןשידיי ןקידנזיורב ןקילָאמַא םענופ ןבילבעג זיא רכז ןייא רָאנ

 טָאה סַאג-רעמַאהגלָאג רעד ףיוא "רעגנידלַאז, לעטָאה ןקילָאמַא ןופ זיוה םעניא

 ןייא טלייטעגוצ ןעמוקַאב ,ענרָאט ןיא טנייה ןעניווו סָאװ ,ןדיי רענרָאט עלעפייה סָאד

 קיטנייה ןיא "ןבעל, עשידיי עצנאג סָאד טרירטנעצנָאק זיא סע ןכלעוו ןיא ,רעמיצ

 .ענרָאט

 לוש רעטלַא רעד ןופ רעמעלַאב רעד
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 א ךיוא רעמיצ ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טניפעג "טעטימָאק ןשידיי, םעד ץוח א

 ןזָאל סע .טייקשידיי רענרָאט רעקילָאמַא ןופ עלעטכיל ַא ךָאנ טעילט סע ּוװ ,לכעלוש

 ןשיווצ ,ענרָאט ןיא טנייה ךָאנ ןבעל סָאװ ,ןדיי עכעלרע עכעלטע יד ןייגסיוא טשינ סע

 רעטוג -- ןייטשגרעב 'ר סיוא ךיז טנכייצ טייקנבעגעגרעביא רערעדנוזַאב טימ עכלעוו

 עזעיגילער יד ראפ ןגרָאז וצ עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,לכעמ

 .ענרָאט ןיא ףיוא טנייה ךָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןדיי רענרָאט עכעלטע יד ןופ ןתוכרטצה

 ליז ראפ זיא ,ענרָאט ןשידיי םענופ רכז ןטצעל ןקיזָאד םעד קידנטלַאהפיוא ןוא

 רענרָאט םענעטינשרַאפ םענופ עיגָאלָאריטרַאמ רעקיליורג רעד ןופ קנעדנָא רעד קילייה

 .םוטנדיי

 ןרעוו ָאטעג רענרָאט םעניא תוטיחש עשיצַאנ עכעלקערש יד ןופ גָאטרָאי ןדעי וצ

 טעטימָאק רעשידיי רעד טלעטשעגפיוא טָאה סע עכלעוו ,רעלעמקנעד יד ייב ןטלַאהעגּפָא

 ןופ םוקמוא ןוא ןייפ ןופ ןּפַאטע ענלעצנייא יד ןריזילָאבמיס עכלעוו ןוא ענרָאט ןיא

 טייטש סָאװ טנעמונָאמ םייב תורבקה-תיב רענרָאט ןפיוא תורכזא -- םוטנדיי רענרָאט

 דלַאװ רענישטוב ןיא ,גרַאב-רעווַאטיליבז ןפיוא ,םישודק 20,000 טימ רבקדןסַאמ ןפיוא

 .רעדניק עשידיי 800 רעביא ןופ רבק םייב

 ןופ טרָא ןפיוא ..טנעמונָאמ רעשידיי רענעטלעז ַא ענרָאט ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא'ס

 ריפ יד טימ "רעמעלַאב, רעד ןבילברַאפ זיא סאג רעשידיי רעד ןיא לוש רעטלַא רעד

 רעד ןיא ..לדנטרעג א טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןוא ןסָאלשעגּפָא זיא רע ...ןלייז

 -טָאטש רענרַאט רעד ךרוד טריפעג טרעוו עכלעוו ,ענרָאט ןיא רעלעמקנעד ןופ המישר

 םעד ךָאנ דעילג ןימ א ,"רעמעלַאב, רעקיזָאד רעד ךיוא ךיז טניפעג ,גנוטלַאוורַאפ

 = .ענרַאט ןיא בושי ןשידיי םענעטינשרַאפ
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 ןרַאּפש ןרהא

 (עדַאנַאק -- לַאערטנָאמ)

 טעטימָאק ןשידיי םעניא טייקיטעט ןייז ןוא ''דנוב,, רעד
 ןברוח ןכָאנ ענרָאט ןיא

 -סעּפָארּפ ,רעשיטילָאּפ ןייז ןגעוו ,ענרָאט ןיא "דנוב , ןופ גנואייטשטנַא רעד ןגעוו

 רעיוב עוויטקַא ןוא םיגיהנמ ענייז ןגעוו ,טייקיטעט רעלערוטלוק-לַאיִצֶאס ןוא רעלענָאי

 -יידַאב ןייז ןגעוו ןוא גנוגעוואבדרעטעברַא רעשידיי רעקיגָאװ ױזַא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןופ רעביירש רעד ןיוש טָאה ,ענרָאט ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא העפשה רעקידנט

 ןענישרעד זיא סָאװ ,"ענרַאט, ךוב-רוכזי ןטשרע םעניא ןבירשעג קידמיטרפ תורוש יד

 .1954 רָאי ןיא לארשי ןיא

 קידתוירזכא סעיצקַא-סגנוטַארסיוא עשיצַאנ יד ןופ הפוקת רעד ןיא זיא'ס ןעוו ןוא

 ןיא בושי רעשידיי רעכעלרעה רעד ןוא םוטנדיי רענרָאט סָאד ןרָאװעג טקיליטרַאפ

 ןבילבעג טשינ ךיוא זיא -- ןרָאװעג טשיװעגּפָא לַאטָאט קיטסייג ןוא שיזיפ זיא ענרָאט

 עלַא טימ ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןשידיי ןכיירנברַאפ ױזַא ןקילָאמַא ןקיטרָאד םענופ רכז ןייק

 עכעלטפַאשלעזעגילַאיצַאס ןוא עלערוטלוק עלַא טימ ,ןעגנוגעוואב עשיטילָאּפ ענייז

 .סעיצוטיטסניא ןוא ןטלַאטשנַא

 עשיטסירעלטיה יד ןופ ןרָאװעג טיירפַאב זיא ענרָאט יוו ,ךָאנרעד רעבָא דלַאב

 ןופ סױרַא ןענעז סָאװ ןדיי רענרָאט עלעפייה םעד ייב ףכית ךיז טָאה ,לגענ עשהיח

 יד ףיוא ,שינעפרעדאב סָאד טקעוורעד ,ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ ןוא רעדלעוו יד

 עשיטילַאּפ עקידרעירפ יד ןבעל םוצ ןפור וצ בושי רענרָאט ןשידיי םענופ תוברוח

 ,ןעגנוגעווַאב

 רעשידנוב רעיינ א רַאפ דוסי םעד ןפַאש וצ ליצ ןטימ טעטיוויטקַא עקידוועריר ַא

 עשידנוב ענעבילבעג ןבעל םייב עפורג ַא ןזיוועגסיורא טָאה ענרָאט ןיא עיצַאזינַאגרָא

 רעד ןיא גנוטַארַאב עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא קעווצ םעד וצ .ןברוח ןרַאפ ןופ רעוט

 רעביירש םענופ לייטנָא ןטימ (קרָאי-וינ ןיא טנייה) סייוויילב רשא רבח ןופ גנוניווו

 ןעמענ יד רָאנ ךיז ןַאמרעד ךיא עכלעוו ןופ ,םירבח עכעלטע ךָאנ ןוא תורוש יד ןופ

 .ןרַאפש קעלַאז ןוז ןיימ ןוא ךיירנרַאג בקעי ,רעלעצ הנוי ,ךיור רעזייל ןופ

 ןענעקַאב וצ טייקידנעווטיונ יד ןרָאוועג ןכַארטשעגרעטנוא זיא ייר רעטשרע רעד ןיא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,"טעטימָאק ןשידיי, םענופ טייקיטעט רעד טימ רעטנענ ךיז

 דאב רעד ךָאנ ףכית ,עשרַאוו ןיא טעטימָאק ןשידיי ןלַארטנעצ םענופ ףליה רעד טימ

 ןפָארטעגנָא טעטימָאק רענרָאט םענופ טפַאשטריוו עקיטלָאמעד יד טָאה רעדייל .גנואיירפ

 .םלוע ןשידיי םעד דצמ קיטירק עפראש ַא ףיוא
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 -לַאמעד רעד ,"דוחיא , ןשיטסינויצ םעד ןוא "דנוב, םעד ןשיווצ םכסה םעד קנַאד ַא

 ןעוועג ךעלגעמ זיא -- ,טָאטש רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעטסערג טייווצ רעקיט

 תבוטל טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טיבעג ןפיוא טעברַאנעמַאזוצ עשינָאמרַאה א

 .םוטנדיי רעניוָאט םענעטינשרַאפ םענופ הטילפה תיראש רעד

 :טרעהעג טלָאמעד ןבָאה טעטימָאק ןשידיי ןשיאייטרַאפנשיווצ ןטריזינַאגרָאער םוצ

 ,ראטערקעס סלַא ךיור ,רעציזרָאפ סלַא תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא * ןהָאק .רגמ

 ,ךיירנרַאג בקעי ,רעלעצ הנוי ,סייוויילב רשא :רעדילגטימ יד ןוא רעריסַאק סלַא דנָאלב

 רעטשרע רעד .רעגניפדלָאג ץַאנגיא ר"ד ןוא רעזייוו דוד ,רעקסילדעש .ל .ח ,יולבטכיל

 סָאװ ,דיי רעדעי ּווו ,ךיק-סקלָאפ א ןענעפע סָאד ןעוועג זיא טעטימָאק םענופ וטפיוא

 םוש ןָא ןעמוקַאב טנַאקעג טָאה טעטימָאק ןשידיי רענרָאט ןיא טרירטסיגער ןעוועג זיא

 רעד ףיוא זיוה ןיא ןענופעג ךיז טָאה טעטימָאק םענופ לַאקָאל רעד .גָאטימ ַא לָאצּפָא

 .1 .מֹונ סַאגירעמַאהדלָאג

 תושר ןיא ןבעגעגרעביא ןינב ןצנַאג םעד טָאה טמַאיסגנוניוו רעשיטָאטש רעד

 דובמָא ןַא טרָאד ןענעפע וצ ןעוועג ךעלגעמ רעבירעד זיא'ס ןוא טעטימָאק ןשידיי ןופ

 ר"ד יורפ ןופ ענעסקַאוורעד ראפ :םיריוטקַאד ייווצ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עירָאטַאל

 .סַאפנעטניד ר"ד ןופ רעדניק רַאפ ןוא ** ךָאלב

 ראפ םייהרעדניק א ןרָאװעג טנדרַָאעגנייא זיוה ןבלעזמעד ןיא ךיוא זיא סע

 רעדניק עכעלטע יד ראפ ןענעז ייברעד ,רָאי 15 זיב 3 ןופ רעטלע ןיא רעדניק עשידיי

 רעד רַאפ ןטייווצ םעד ןוא רעשידיי רעד רַאפ םענייא ,רערעל 2 ןרָאװעג טמיטשַאב

 .ךארפש רעשיליופ

 םענופ ןדנָאפ עלעיצעפס ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק םענופ טעשזדוב רעד

 סָאד ןעוועג זיא טייקיטכיו סיורג ןופ .עשרַאוו ןיא טעטימָאק ןשידיי ןלַארטנעצ

 יד ןופ ענרָאט ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ ,דיי ןדעי ןעגנוניווו טימ ןגרַאזרַאפ

 טַאה טעברַא רעקיזַאד רעד טימ .דנַאלסור-טעיווַאס ןופ רעדָא ,סרעקנוב ןוא רעדלעוו

 דילגטימ קידנעייז רעכלעוו ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד טקיטפעשאב סרעדנוזאב ךיז

 טריטנעזערפער טציא ךיוא טָאה ,המחלמ רעד רַאפ ןופ ךָאנ טַארטָאטש רענרָאט םענופ

 ןטלַאהוצנָא טייקכעלגעמ יד טאהעג רע טָאה רעכלעזַא סלַא ןוא ןדיי רענרָאט יד טרָאד

 .טמָאניווו ןשיטַאטש ןטימ טקַאטנָאק ןכיירגלַאפרעד א

 טימ טעטימָאק ןשידיי םענופ סעיצוטיטסניא עלַא יד ןגרָאזרַאפ סָאד ךייש סָאװ

 ןַאטעגפיוא ליפ טיבעג םעד ףיוא טָאה ,ןעלקיטרַא-ספרַאדַאב ערעדנַא ןואיזייּפש עקיטיינ

 .1965 רָאי ןיא ענרָאט ןיא ןרָאװעג רטפנ *

 .1955 רָאי ןיא לארשי ןיא ןרָאװעג רטפנ **
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 טריטנעזערּפער .ךיוא זדנוא טָאה רעכלעוו ,סייוויילב רשא רבח רעוויטקא רעייז רעד

 .עשרַאוו ןיא טעטימָאק ןשידיי ןלארטנעצ םעניא

 טשינ זיא ענרַאט ןקידהמחלמכַאנ םעניא טעטימָאק ןשידיי םענופ טייקיטעט יד

 ןשיצַאנ םענופ קידעבעל סױרַא ןענעז סָאװ ,ןדיי רענרָאט ךָאד ןבָאה .עטכייל ןייק ןעוועג

 ,דנַאלסור-טעיװָאס ןופ ןעמוקעגקירוצ עיצַאירטאפער רעד טימ ןענעז סָאװ רעדָא ,םונהיג

 יד ןופ דליב סָאד ןעוועג זיא םַָאזיורג ..ןעמייה עטלַא ערעייז רעמ ןענופעג טשינ

 יוו וליפַא טַאהעג טשינ ..ענעסילשעגּפָא ןוא ענעסירעגּפָא ..ןדיי רענרָאט עקיזָאד

 ייז ןבָאה ףליה עקיצנייא יד ןוא עטשרע יד .ןקיטכענרעביא וצ טכאנ עטשרע יד

 .טעטימָאק ןשידיי םייב ןעמוקַאב

+ 

 רעד ןעוו ,טייהנעגנאגראפ רעטנעַאנ רעד ןופ תונורכז טנייה ביירש ךיא ןעוו

 טָאה םוטנדיי רענרָאט םענופ הטילפה תיראש רעקיצניוו רעד ןופ בצמ רעקירעיורט

 יֵנָא עסיורג ענרָאט ןיא טעטימָאק ןשידיי םעניא םינקסע עכעלטע יד דצמ טרעדָאפעג

 ןכיירטשוצרעטנוא קיטיינ ראפ ךיא טלַאה ,טייקיטעט עכעלדימרעדמוא ןוא ןעגנוגנערטש

 -ללכ עשיטסינויצ עקיטלָאמעד יד ןופ ךיז ןטלַאהראפ עלופתוירחא ןוא עלַאיַאל סָאד

 ןבַאגפיוא יד וצ ןגיוצאב טייקטסנרע ןוא טייקנבעגעגרעביא רעלופ טימ ךיז ןבָאה סאוו ,רעוט

 -עטניא יד ןלעטש רעכעה ייז ןגעלפ דימת .ענרָאט ןיא טעטימָאק ןשידיי םעניא טעברַא ןוא

 ןריפ לָאמַא ךיז ןגעלפ סע יוו ױזַא ,ןסערעטניא ײטרַאּפ ענעגייא יד רעביא ללכ ןופ ןסער

 רעטנוא םינקסע עשיטסינויצ יד ענרָאט ןיא הליהק רעשידיי רעקידהמחלמרַאפ רעד ןיא

 ןוא ןלופטסנידראפ םעד ,לארשי ןיא םענעברָאטשרַאפ גנַאל טשינ םענופ גנוריפנָא רעד

 ןברוח ןראפ ןטצעל םענופ ןוא ליז ןאפש לאומש ר"ד להקה שאר ןטצעשעג ןיימעגלַא

 .טעמַאכ םהרבא ר"ד ןרָאי עגנַאל ענייז וצ ענרָאט ןיא להקה שאר

 םעניא טשרעהעג טָאה סָאוו ,טעבראנעמַאזוצ רעשינָאמרַאה רעד קנַאד א רָאנ

 ןיא ןטייקירעװש ערעיוהעגמוא יד ןייז רבוג טנָאקעג רימ ןבָאה ,טעטימָאק ןשידיי

 יַאב טרַא םעד ףיוא ךיא ליוו גנוקידירפַאב רעתמא ןַא טימ .טייקיטעטספליה רעזדנוא

 תופתושב ענרָאט ןיא טעטימָאק ןשידיי םעניא טעברַא ןיימ ןופ הפוקת יד זַא ,ןקרעמ

 ןיימ ןופ ןטינשּפַא עטסנעש יד וצ טרעהעג טָאה רעדילגטימ ענייז ערעדנַא עלַא טימ

 .ענרַאט ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג
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 | תוצופתבו לארשיב ונריע ינב

 ךיירטסע) ץניליגרעבסלעבע ןיא םוטנדיי רענרָאט םענופ הטילּפהיתיראש רעד ןופ הרכזא

 1947 רָאי ןיא

 לארשי ןיא ןדיי רענראט

 דנאלסיוא ןיא ןוא



 (טמ) יחרזא יבצ
 בינאילת

 בונוט תליהק תחצנהו יללכה שודקה םוי ,תבטב יי

 רפסה תיב לש תודחיתה סכט ךרענ ,יללכה שודקה םוי ,תבטב הרשעב

 ןושארה דעצה השענ ןכ ומכ .ד"יה האושה יללח םע ביבא-לתב "הירומ, יתכלממה

 .בונרט השודקה הליהקה תא חיצנהל

 תותיכ ידימלת .הידוהיו בונרט לע ,ריעה דילי ,ףיסכ .ז ר"דה חחוש רקובב 8 העשב

 12 העשב .בלל וסנכנו בלה ןמ ואציש וירבדל בר בשק ובישקה (תותיכ 6) ח-ר

 ,רזעילא סדה רמ ,םהרבא טמוח ר"ד בונרט יאצוי ןוגרא יגיצנ ועיפוה ,םירהצב

 .דוד ףיש רמו ףסוי ולינרוק רמ

 שדוק-ןורא אצוה ,ח--ד תותיכמ תודימלתהו םידימלתה ורדתסה ס"היב רצחב

 .ד"יה ריעה ישודק רכזל םיליהת ירומזמ ורמאו תוינשמ ודמל .החנמ תליפת וללפתהו

 רמו טמוח ר"ד תא ונייארש יפכ בונרט ידוהי לע תינכת ואירקה 'ז התיכ תודימלת

 הרומה .וז השודק הליהק תחצנה ךרע לע רביד ,לאיכלמ רמ ס"היב להנמ .ולינרוק

 .החצנהה תליגמ תא אירקה ,בונרט ריעה דילי ,(טמ) יחרזא יבצ

 .סכטה רמגנ בונרט ריעה יאצוי י"ע שידק תרימאב

 -- ענרָאט ןיא םינינמ ןוא ןזיולק ,ןלוש עטרעטשעצ יד ןופ השודק ישימשת

 ענרָאט ןיא ןַאמגרעב .י ךרוד טלמַאזעגפיונוצ
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 ןראפש ןרהא

 עדַאנַאק ,לַאערטנַאמ

 טּפַאשנַאמסדנאל רענרָאט רעד ןופ טייקיטעט יד

 לאערטנַאמ ןיא

 עכעלצונ ןוא עכייר א ךיז רעטניה טָאה לַאערטנָאמ ןיא טפאשנַאמסדנַאל רענרָאט יד

 רעביירש רעד ץיפש ריא ןיא טייטש 1949 רָאי ןיא גנודנירג ריא טניז ןוא ,טייקיטעט

 .תורוש יד ןופ

 דוסי רעקידרקיע רעד ןרָאװעג ןטיהעגּפָא זיא טייקכעלטקניפ רעכעלטנירג ַא טימ

 ערעזדנוא דובכל גנורעייפירוכזי יד רָאי סעדעי ןטלַאהוצּפָא :טפאשנאמסדנַאל רעד ןופ

 טגיילעג טכיוועג סיורג ךיוא רעבָא זיא קיטייצכיילג .םישודק ןוא םירוביג רענרַאט

 ןבָאה יוזא .ןבאגפיוא ערעטייוו ערעזדנוא ןופ גנוריזילַאער רעלופ רעד ףיוא ןרָאװעג

 ןייק ןעוועג הלוע ןענעז עכלעוו ,טײלסדנַאל רענרָאט ןפלעהוצסיורַא טימַאב ךיז רימ

 ךיז ןענדרָאניײא םייב ןטייקירעווש עטשרע יד טימ ןעלגנַאר ךיז טזומעג ןבָאה ןוא לארשי

 טבערטשַאב ךיז רימ ןבָאה טײקמערַאװ רעקיצרַאה טימ .ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא

 רעדנעל ענעדישראפ ןיא עקידנריטסיזקע עלַא טימ טקַאטנָאק ןכעלרעדירב א ןטלַאהוצנָא

 לײטנַא טייהנגעלעג עדעי סיוא רימ ןצונ םויה דע .ןדיי רענרָאט ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 רענרָאט רעזדנוא ןקיבייארַאפ וצ זיא ליצ ריא סָאוו ,עיצקַא רעדעי ןיא ןעמענ וצ

 .ןייז טשינ לָאז סָאד םרָאפ זיא'ס רעכלעוו ןיא ,םוטנדיי

 -סדנַאל רעזדנוא ןיא טשרעה עכלעוו ,רעפסָאמטַא רעשירבח רעמערַאוו רעד קנַאד ַא

 יו ,רעטנעצ ןשימייה ןרעילימַאפ א ןפאש וצ ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה ,טפַאשנַאמ

 .ענרָאט ןיא הליהק רעקילָאמַא רעשידיי רעכיירנברַאפ רעזדנוא ןופ לָאבמיס א

 ןיא טנייה ןבעל סָאװ ,ןדיי רענרָאט לָאצ רעניילק קיסעמשינטלעהרַאפ רעד ןופ

 טריזינַאגרַא ןעמַאנסיוא עניילק טימ ,עלַא טעמכ ןענעז ,(תוחפשמ 20 א) לָאערטנַאמ

 זדנוא טקינייארַאפ טפאשהבורק ןופ ליפעג קיצרַאה א ןוא טפאשנַאמסדנַאל רעזדנוא ןיא

 טייקטיירג רעזדנוא קורדסיוא םוצ טמוק טייהנגעלעג רעדעי ייב .ןדיירפ ןוא ןדייל ןיא

 רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןופ תוחוכ עקידתופתושב טימ

 הטילפה-תיראש רעד תבוטל עיצקַא-ספליה רעדעי ןיא ךיז ןקילייטַאב וצ ,טפַאשנַאמסדנַאל

 טייקנבעגעגרעביא רעלופ טימ דימת רימ ןרעפטנע ייברעד ,םוטנדיי רענרָאט םענופ

 דימת ..לארשי ןיא טיילסדנַאל ערעזדנוא ןופ זיולב טשינ טמוק סָאװ ,ףור ןדעי ףיוא

 טימ ןרירטסנַאמעד סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןיז יד ןופ ןעייר יד ןיא ךיז רימ ןעניפעג

 .לארשי תנידמ רַאפ ןליפעג עקיצרַאה ןוא עמערַאוו ערעייז םישעמ

 ךס א רימ ןבָאה טפַאשנַאמסדנַאל רעזדנוא ןופ טייקיטעט רעכיירגלַאפרעד רעד ןיא
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 יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ערעזדנוא ןופ זיירק םעד ןעקנַאדרַאפ וצ

 וצ זדנוא ןכעלגעמרעד סָאװ ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ יד ןפַאש וצ לוע םעד ןוא הגאד

 ןיא ןוא עקירעמַא ןיא זַא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא סע .ןבַאגפיוא ערעזדנוא ןליפרעד

 ןעיורפ יד ףיוא זַא ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא טריפעגנייא זיא עדַאנַאק

 סָאד ןפרַאד ייז ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןצנַאניפ יד ראפ ןגרָאז וצ בוח רעד טגיל

 .תוסנכה עקיטיינ יד ןעגנערבניירַא ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ ןענדרָאנייא ךרוד

 -סיוא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ ןעיורפ יד ךיז ןבָאה טיבעג ןקיזָאד .םעד ףיוא

 עלענָאיצידַארט יד ןענדרָאנייא  םייב טרפב טייקנבעגעגרעביא רעלופ טימ טנכייצעג

 לַאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט

 ןרהא ,רעטנרעלעג אנימ ,(רענַאק) סייוויילב ַאניגער ,רעלעג ַאלַאס : ןעיורפ יד ,סטכער ןופ ןציז

 .רעזייוו ַארַאלק ,טוַארקדליש ַאשזור ,ןרָאפש

 ,(םיובסונ) ןַאמריב השמ ,ןייטשניבור םייח ,(קנילפ) ןַאמדלָאג םהרבא : סקניל ןופ ןעייטש

 ,רעטנרעלעג םירפא ,(טָאר) גרעבלעזַאה אניגער ח"לבי -- ,* ל"ז קָאטשנעניב רזעילא

 דניקסיז) סייוויילב קעלַאז ,(גינָאה)- גרעבלעזַאה לדנעמ ,סיז לשרעה ,רעזייוו דוד

 .טיורקדליש המלש ןוא

 .1968 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ *
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 גלַאפרעד ןסיורג טימ ,ךעלרעיײרָאי ןגעלפ ייז עכלעוו ,גנומענרעטנוא ערעסערג ןיוש

 .ןריפכרוד

 ָאנ גָאט-קנעדנָא םעד ןקרעמּפָא סָאד זיא ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו

 סעדעי .טייקיטעט רעזדנוא ןופ רעטנעצ ןיא ןענאטשעג םישודק רענרָאט ערעודנוא

 ןיא רעיורט ןפיט א רימ ןליפ ,ןויס ו"כ ןופ גָאט רעד ךיז טרעטנענרעד סע ןעוו ,רָאי

 רעזדנוא וצ ןעקנַאדעג ערעזדנוא קירוצ טריפ סָאװ ,רעיורט ַא ..רעצרעה ערעזדנוא

 -רעטנוא ןשידיי ,טסייג ןשידיי ,עיגרענע עשידיי וו ...םייה רענרָאט רענעטינשרַאפ

 .טָאטש רעד ןופ לקניוו ןדעי ןיא ןעזעגנָא ןעמ טָאה חוכ-סגנומענ

 גָאט-רוכזי םעד ןיא רימ ןענַאמרעד רעצרעה ערעזדנוא ןיא קיטייוו ןוא רעצ טימ

 ןרָאװעג טכארבעגמוא ןפוא ןקידתוירזכא ַאזַא ףיוא ןענעז סָאוו ,ןדיי רענרָאט ערעזדנוא

 ךָאנ קנעדנָא םעד דובכ ּפָא רימ ןביג גָאט-רוכזי םעד ןיא .םיחצור עשטייד יד ךרוד

 ןוא רעדניק ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמאמ ןוא סעטַאט עטקינייפרַאפ ערעזדנוא

 .ערעזדנוא םירבח

 טעוו טפַאשנַאמסדנַאל רעזדנוא ..ןורכז רעזדנוא ןיא ןביילברַאפ ייז ןלעוו דימת

 .םישודק רענרָאט ערעודנוא ךָאנ גָאט-קנעדנָא םעד ןטיהּפָא קילייה

2 
 עא

 לַאערטנָאמ ןיא ףערטנעמַאזוצ א ףיוא לַאערטנָאמ ןוא קרָאידוינ ןופ טײלסדנַאל רענרָאט

 .1965 ילוי ןיא

 עילימַאפ ,קרָאידויג ןופ ןאמרעלעט עילימַאפ ,קרָאיײוינ ןופ רעגרעב עילימַאּפ : דליב ןפיוא

 סייוויילב עילימַאפ ,ןַאמדלָאג עילימַאפ ,ןרָאּפש ןרהא ,טרפ-שזדירב ןיפ ןרָאקנעבעל

 .רעלעג עילימַאפ ןוא
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 רעגניז םהרכא
 | (ָאטנָארָאט)

 ַאטנַארָאט ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ

 ןוא ָאטנָארָאט ןיא טפַאשנאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ גנודנירג רעד ןגעוו םיטרפ

 ךוב-רוכזי ןופ דנַאב ןטשרע ןיא ןבעגעגרעביא ןיוש רימ ןבָאה טייקיטעט ריא ןגעוו

 .1954 רָאי ןיא ןענישרעד זיא סָאוו ,?ענרָאט,

 ימ ןייק טרָאפשעג טשינ רימ ןבָאה ץנעטסיזקע רעזדנוא ןופ רָאי 14 יד ךשמב

 ןטלַאהעגנָא רימ ןבָאה ייברעד ,ןבַאגפיוא ערעזדנוא ןליפרעד וצ ןעגנוגנערטשנָא ןוא

 טרעוו עכלעוו ,לֶאערטנָאמ ןיא עיצַאזינאגרַא-רעדירב רעזדנוא טימ טקַאטנָאק ןגנע ןַא

 לַאערטנָאמ ןיא גנורעייפ-הווצמ-רב רעד תעב ,למייח לקינייא ןייז ןוא ןרָאּפש ןרהא

 1968 רָאי ןיא



 ןלופטסנידרַאפ ױזַא ,ןבושח רעזדנוא ךרוד טריפעגנָא 1948 רָאי ןיא גנודנירג ריא טניז

 .ןרָאּפש ןרהא ןקסע ןכעלטפַאשלעזעג םענעבעגעגרעביא ןוא

 רענרָאט ןופ הטילפה-תיראש רעצנַאג רעד ייב זיא רע טבילַאב ןוא טצעשעג יוו

 ןשטנּווו עקיצראה יד ןזיוואב סָאד ןבָאה ,עדַאנַאק ןיא זדנוא ייב ָאד זיולב טשינ ןדיי

 ,לקינייא ןייז ןופ הוצמירב רעד וצ גנַאל טשינ ןעמוקַאב טָאה רע עכלעוו ,תוכרב ןוא

 ...למייח

 "רעד ךיז טָאה סָאװ ,ענרַאט ןשידיי רעזדנוא ןופ הטילפה-תיראש עלעפייה סָאד

 ןברוח ןכעלקערש םעד ןסעגרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה ,עדַאנַאק ןופ סעגערב יד וצ ןגָאלש

 עטרעדנַאוועגנייא יד ,רימ ןבָאה רעבירעד ןוא ענרָאט ןשידיי םענעטינשרַאפ םענופ

 ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאהעג -- לַאערטנַאמ ןיא יוו טקנופ -- ןדיי רענרַאט ,ָאטנָארָאט ןייק

 עטקיליטרַאפ יד ךָאנ טרעיורטעג ןעמַאזוצ ...טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעזדנוא ןיא

 ..ערעזדנוא רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמַאמ ןוא סעטַאט

 -עווש ענעדישרַאפ יד ןייז וצ רבוג טימַאב ךיז רימ ןבָאה ףליה רעקיטייזנגעק ןיא

 .ןעגנוגנידַאביסטעברַא ןוא -סנבעל עיינ ןיא ךיז ןענעדרַאנייא םייב ןטייקיר

 טליפעג טשינ טּפַאשנַאמסדנַאל רעד קנַאד א ךיז ןבָאה רימ : עטסקיטכיוו סָאד ןוא

 יוזא זיא סָאװ ,םייה רענרָאט רעטלַא רעזדנוא ןופ ךשמה א יו סעּפע ...טמַאזנייארַאפ

 .רעפלעהטימ ערעייז ןוא רעדרעמ עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טרעטשעצ קידתוירזכא

 ןבָאה סָאװ ,טיילסדנאל עקיטפרעדַאבטיונ ערעזדנוא ןסעגרַאפ טשינ ןבָאה רימ

 ענרָאט ןיא ןטרַאוו טזומעג ךָאנ ןבָאה ןוא טעװעטַארעגּפָא םיסנ רעטרעדנוה ךרוד ךיז

 רקיעב ןוא םייה רענערַאוועג בורח רעייז ןופ ןרעדנַאוווצסיוא טייקכעלגעמ א ףיוא

 סָאװ ,רעטסעווש ןוא רעדירב רענרָאט ערעזדנוא ןפלעהוצסיורַא טימַאב ךיז רימ ןבָאה

 ןענעדרַאנייא םייב ףליה ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה ןוא לארשי ןייק ןעוועג הלוע ןענעז

 .ךיז

 ךיז טָאה סע ןעוו ,טכַאמעג דימת רימ ןבָאה ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד רעבָא

 רעטיירב :טימ טרעפטנעעג רימ ןבָאה ףור ןדעי ףיוא .לארשי רַאפ ףליה ןגעוו טלדנאהעג

 ירעסיוא רעד תעב זַא ,טקַאפ םעד ףיוא ןזייווּוצנָא גונעג .טייקטיירג-תונברק ןוא טנַאה

 -נַאמסדנַאל ערעזדנוא טָאה ,המחלמ רעקיגַאט-6 רעד ךָאנ עיצקַא-טלעג רעכעלטנדרָא

 סָאװ ,ץוחא -- רַאלָאד 1.100 טלָאצעגנייא רעדילגטימ לָאצ רעניילק ריא טימ טפאש

 -רַאפ ןיא ,ןלוש יד ןיא טַאווירפ קעווצ םעד רַאפ טדנעפשעג טָאה זדנוא ןופ רעדעי

 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ענעדיש

 דאב וויטקַא ךיז ןבָאה רימ יו טקנופ זַא ,ןענָאמרעד ךָאנ ךיא ליוו ףוס םוצ ןוא

 ,"ענרָאט, ךובירוכזי ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןבעגסיורַא םייב ןפלָאהעג ןוא טקילייט
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 דנַאב ןטייווצ ןרַאפ טעברַא רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןענאטשראפ טציא ךיוא רימ ןבָאה

 ןקילייה םוצ לגיצ עכעלטע טגיילעגוצ תוחוכ עטקנערשאב ערעזדנוא טימ ןבָאה רימ ןוא

 .בושי ןשידיי רענרָאט ןכעלרעה ןקילָאמַא רעזדנוא ךָאנ טנעמונָאמ

 ענעדישרַאפ ףיוא ןָאטּפױא רעמ ךס א טנָאקעג ןטלָאװ רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיא ןדיי רענרָאט ןופ טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןיא ןבַאגפױא ערעזדנוא ןופ ןטיבעג

 רענרָאט ערעזדנוא ןופ קיגנעהּפָא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא סָאד רעבָא .ָאטנָארָאט

 ירַאפ ןוא טעטיוויטקַא רעייז ןקראטש ךיז טעוו אבהל זַא ,ןפָאה רימָאל ...טײלסדנַאל

 חוכב ןייז רימ ןלעוו טימרעד ןוא טּפַאשנַאמסדנַאל רעזדנוא רַאפ גנוריסערעטניא

 םענופ הטילפה תיראש רעד תבוטל טייקיטעט עטגייווצרַאפ עטיירב ַא ןעלקיווטנַא וצ

 ךָאנ ןורכז םעד ןטיהוצּפָא ןעגנובערטשאב יד ראפ ...םוטנדיי רענרָאט םענעטינשרַאפ

 רעזדנוא תבוטל רקיעב ןוא ענרָאט ןיא בושי ןשידיי ןרעייט ,ןקילָאמַא רעזדנוא

 .לארשי הנידמ
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 בַאלטַאנ .ל
 קרָאי-וינ

 טפאשנאמסדנַאל רענוַאט רעד ןופ

 קראי-וינ ןיא

 בָאלטָאג ןָאעל

 טייקיטעט ריא ןגעוו ןוא קרָאידוינ ןיא ןדיי רענרָאט ןופ טפאשנַאמסדנַאל רעד ןגעוו

 -רוכזי ןופ דנַאב ןטשרע םעניא ןרָאװעג ןבירשעג ליפ ןיוש זיא ,ךרעב 1955 רָאי םוצ זיב

 ."ענרָאט, ךוב

 ןיא טריזינַאגרָא 1945 טניז ןענעז סָאוו ,קרָאידוינ ןיא טיילסדנַאל רענרָאט יד ביוא

 רעייז א ןָאטעג ןבָאה ,"הביבס ןוא ענרָאט ןופ טעטימָאק-ףעילער, עיצַאזינַאגרָא רעד

 ןטימ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,רעדירב יד תבוטל טעברַא-ספליה עכעלצונ ןוא עטוג

 םענופ הטילפה-תיראש רעד תבוטל ךיוא יוו -- םָארטש-עיצַארגימיא ןקידהמחלמכָאנ

 ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ רעדָא ,לארשי ןיא ןבעל יינ ַא טיובעג טָאה סָאװ ,םוטנדיי רענרָאט

 טכַאװשעגּפָא דנטיידאב ןרָאי ערעטעפש יד ןיא רעדייל זיא -- ןליופ ןיא ןטלַאהעגפיוא

 ןלאפעג טייצ רעד טימ זיא סע .טעטימָאק-ףעילער םעד ןופ טייקיטעט עקיזָאד יד ןרָאװעג

 טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןבאגפיוא יד רַאפ גנוריסערעטניארַאפ יד

 בוח םעד ןָא טרפב ןוא ןעמרָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא םוש ןָא רעטקַארַאכ ןזיול ץנַאג א

 ןקירעיורט  ַא ףיוא ןזייווּוצנָא גונעג .ןעגנולָאצּפָא עכעלשדוח זיא'ס עכלעוו ןלָאצ וצ

 רענרָאט 1000 ַא ךרעב הביבס ןוא קרָאידוינ ןיא גָאט וצ טנייה ןבעל סע םגה זַא ,טקַאפ

 ףיוא טיילסדנַאל קילדנעצ רָאּפ א ןלעטשוצנעמַאזוצ ךעלגעמ טשינ שממ זיא ,ןדיי

 ןכלעוו וצ ,טעטימָאק-ףעילער םעד גנוציז ַא ףיוא טפור ןעמ ןעוו ןוא ,גנולמַאזרַאפ א

 .גנוציז רעד וצ טייל-טעטימָאק 7 רעדָא 3 םיוק ןעמוק ,רעדילגטימ 15 ןרעהעג סע

 ןרעווש רעייז א ןיא ךיז טניפעג ףעילער רעד זַא ,זיא ןופרעד אצוי-לעוּפ רעד

 ףיוא לַאקָאל א ןעגניד וצ ןביולרעד טשינ וליפַא ךיז ןענָאק רימ .בצמ ןלעיצנאניפ
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 .רַאלָאד 140 זיב 25 ַא ןפערטַאב תואצוה יד לייוו ,גנוציז א ףיוא רעדָא גנולמַאזרַאפ ַא

 ,עגַאל א ןיא ךיז רימ ןעניפעג לָאמ ןייא טשינ זַא ,רעדנווו ןייק טשינ זיא בצמ ַאזַא ייב

 טנייה ךָאנ ןעמוק סָאװ ,ףליה ןגעוו תושקב ףיוא ןפורנָא טשינ ךיז ןענָאק רימ סָאװ

 רימ יוו ,זיא ןופרעד הביסדטפיוח יד .טײלסדנַאל רענרָאט ןופ ןטייז ענעדישרַאפ ןופ

 ,עגערטייב עכעלשדוח ןייק טשינ טלָאצ ןעמ סָאװ ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש סָאד ןבָאה

 .טייקיטעטספליה וליפַא רעטצענערגַאב ַא רַאפ דנָאפ א ןפאש וצ ידכ

 ןסעגרַאפ וצ היטנ עסיוועג ַא טײלסדנַאל רענרָאט ערעזדנוא ייב ךיז טקרעמ ללכב

 ןופ ,תונורכז ןופ ןפיולטנַא וצ היטנ ַא ..ענרָאט ןיא םייה עשידיי עקילָאמַא ערעייז

 םעד ןופ רַאמשָאק ןקיליורג םעד ףיוא טלקיוו סָאװ ,טייהנעגנַאגרַאפ רעשיגַארט רעד

 טָאה ..עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ןבעל וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןכלעוו ןיא ,םונהיג

 ןייא ןענדרָא רימ ןכלעוו ,טנווָא-רוכזי א וצ ןעמוק וצ טשינ דיירסיוא ןַא ןיוש ןעמ

 ןיא בושי ןשידיי ןכעלרעה רעזדנוא ךָאנ קנעדנָא םעד ןרעייפ וצ ידכ ,רָאי סעדעי

 .רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא'ס ןכלעוו ןופ ,ענרָאט

 רעזדנוא ןופ רעדילגטימ עכעלטע יד ןופ עבַאגפיוא יד זיא לופתוירחא ןוא רעווש

 רעזדנוא ןיא ןָא ןפערט רימ עכלעוו ףיוא ,תועינמ עלַא יד ץָארט .טעטימָאק-ףעילער

 ןענעז סע זַא ,טײלסדנַאל רענרָאט ערעזדנוא ןרעלקוצפיוא ךיז רימ ןעימַאב ,טייקיטעט

 טנקורטעגסיוא טשינ ךָאנ ןענעז סע זַא ,ןדנּווו עקיטולב יד ןרָאװעג טלייהראפ טשינ ךָאנ

 רעדניק ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא ךָאנ ןרערט יד ןרַאוועג

 ,טזַאגרַאפ ,טקיליטרַאפ שילַאיטסעב רעדרעמ עשיצַאנ יד ךרוד ןענעז סָאװ ,םירבח ןוא

 .ןרָאוועג ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל רעדָא טנערברַאפ

 ןלָאז ייז ּווו ,טײלסדנַאל רענרָאט ערעזדנוא עלַא טרָא םעד ןופ רימ ןפור רעבירעד

 ןשידיי רענרָאט םענופ ןברוח ןעמַאזיורג םעד ןסעגרַאפ וצ טשינ ,ןעניפעג טשינ ךיז

 רָאי ןיא לָאמ ןייא קרָאידוינ ןיא ןדיי רענרָאט ערעזדנוא רימ ןפור טרפב ןוא ...בושי

 זַא ,ןפָאה רימָאל ..םוטנדיי רענרָאט ןופ םוקמוא ןופ גָאטיקנעדנָא םעד ןקילייה וצ

 ךיז ןעמוקוצ-ןעמאזוצ ףור רעזדנוא ןגלַאפ ןלעוו הביבס ןוא קרָאידוינ ןיא ןדיי רענרָאט

 עטכַארבעגמוא יד ןופ תומשנ יד טימ ןטפעהַאב וצ ךיז ידכ ,רוכזי ןופ גָאט םעניא

 .םישודק רענרָאט

28 



 .ח .8%

 זיראפ ןיא טֿפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט

 -סדנַאל רענרָאט יד טלקיװטנַא טייקיטעט עכעלצונ א ןוא עקידוועריר ַא רעייז

 .זיראפ ןיא טפַאשנַאמ

 ןופ דניירפ, ןעמָאנ ןרעטנוא טפַאשנַאמסדנַאל יד טרָאד טריטסיזקע 1948 טניז

 רפס, ןדיישַאב א ןבעגעגסיורא 1966 רָאי ןיא טָאה עכלעוו ,"טנגעגמוא ןוא ענרָאט

 םעד ןופ טרָאװ:ריפניײרַא ןַא טימ ךַארפש רעשיזיוצנארפ ןוא רעשידיי ןיא "ןורכזה

 -- זירַאּפ ןיא הביבס רעשידיי רענרָאט רעד ןיא רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןוויטקַא

 ,"ןורכזה רפס, ןטנָאמרעד םוצ ריפניירַא ןייז ןיא רעביא טיג רע יוו .ץלָאהּפַאלק המלש

 ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט יד טָאה ,ןטייז 40 טלַאהטנַא לייט רעשידיי סנעמעוו

 "כיוו א טָאה ייברעד ,עלערוטלוק ןוא עלעירעטַאמ .ןליצ יילרעייווצ טַאהעג זירַאּפ

 ןינע רעד -- לארשייץרא רַאפ ףליה ץוחַא ןעמונרַאפ טייקיטעט ריא ןיא ץַאלּפ ןקיט

 רעייז א ןעגנוגנידַאב עקיטרָא-שיפיצעּפס יד ןיא טגָארט רעכלעוו ,ןימלע"תיב ןופ

 רעדָא טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ תושר םוצ יוו תויה .רעטקַארַאכ ןטריצילּפמָאק

 עשידיי עדעי זומ ,ןימלע-תיב רעשידיי רערעדנוזַאב ןייק טשינ טייטש זירַאּפ ןיא הליהק

 ץַאלּפ ןסיוועג ַא רעיוד ןקירָאיגנַאל א ףיוא ןעגנידּפָא רעדָא ןפיוק טפַאשנַאמסדנַאל

 עריא ראפ רבק םעניימעגלַא ןַא סיוא יז טיוב טרָאד ןוא ןימלע-תיב םעניימעגלַא ןפיוא

 .ןרָאי עגנַאל ערעייז וצ רעדילגטימ

 רעד ןופ טעטימָאק רעד טָאה "ןורכז רפס, ןטנָאמרעד םענופ ךיז ןסיוורעד רימ יו

 תורבקה תיב םעניימעגלַא ןפיוא טיובעגסיוא זירַאּפ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרַאט

 יוו קיטייצכיילג טניד עכלעוו ,הבצמ ַא טימ םיא ןעזרַאפ ,רבק-תזוחא םענעגייא ןַא

 .םישודק ןוא םירוביג עשידיי רענרָאט יד ןופ קנעדנָא םוצ טנעמונָאמ ַא

 -לעזעג רענרָאט יד ןופ ןעמענ יד ןרָאװעג טצירקעגסיוא טרָאד ךיוא ןענעז סע

 .םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,רעוט עכעלטפאש

 ןופ ףוס םוצ -- ץלאהפַאלק המלש טרעכיזרַאפ -- זיראפ ןיא ןדיי רענרָאט יד,

 ןבָאה ייז סאוו ,ןתובייחתה יד ןריפוצסיוא יירטעג ךיז ןעימַאב -- טרַָאוודריפניירַא ןייז

 ערעייז ןופ ןעמַאר יד ןיא טפאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג רעד תעב ןעמונעג ךיז ףיוא

 ."ןטייקכעלגעמ
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 .ח .א

 לארשי ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרַאט רעד ןופ

 ביבאילת ןיא

 ץוחַא .טייקיטעט עלַאמרָאנ א טלקיװטנַא ביבא-לת ןיא "בונרט יאצוי ןוגרא, רעד

 ןיוש זיא םוטנדיי רענרָאט ןטקיליטרַאפ םענופ קנעדנָא םוצ תורכזא עכעלרעי יד

 ףערטנעמאזוצ ַא ןענדרַאוצנייא רָאי ןיא לָאמ ייווצ רעדָא ןייא ,עיצידארט א ןרָאװעג

 .טיילסדנַאל רענרָאט ןופ

 עכלעוו ,עסַאק-םידסח-תלימג יד טריפעג טרעוו גנונדרָא רעטפַאהרעטסומ ַא טימ

 .ןעגנוגנידַאב-סגנולָאצּפָא עטכייל ףיוא תואוולה עקיטנעצָארּפמוא טלייטרעד

 תוליהק עטקיליטרַאפ ןריטּפָאדַא ןופ עיצקַא-םשוידי רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןיא "הירומ, רפס תיב רעזעיגילער רעשהכולמ רעד טָאה ,לארשי ןיא ןלוש ךרוד

 .ענרַאט ןשידיי ןקילָאמַא םעניא הליהק ענעטינשראפ רעזדנוא טריטּפָאדַא ביבא-לת

 רענרָאט יד ןריטּפָאדַא וצ לוש רעקיזָאד רעד ןופ סולשַאב םעד ןריפכרוד םוצ

 ,(טָאמ) יחרזא יבצ ,ןַאמסדנַאל רענרָאט רעזדנוא טקריוועגטימ ךס א טָאה הליהק

 (1964 ,תוצולחה תיב ,ביבאילת) םישודק רענרָאט יד ךָאנ הרכזא

 -שטיװָאמַארבַא הרובד יורפ ,רעלסיא ר"ד :סטכער ןופ :ןציז ענובירט-ץנאטנעזערפער רעד ףיוא

 ,קָאטשנעניב בקעי ד"וע ,(טדער) טמוח םהרבא ר"ד ,ָאריּפש והיעשי ר"ד ,ַאקָארס ר"ד יורפ ,ןונרא

 ,(םלועה תומוא ידיסח יד ןופ ענייא -- ענרָאט ןופ טסַאג) ַאװָאלַאדריד ַאירַאמ .א דלעפ

 .ףיסכ .ז ר"ד ,ָאלינרָאק ףסוי
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 םייב ימ ליפ ןבעגעג ךיז טָאה ןוא רערעל סלַא טקיטפעשַאב טרָאד זיא רעכלעוו

 רענרָאט רענעטינשרַאפ רעזדנוא טימ עלוש יד ןדניברַאפ ןופ גנורעייפ יד ןענדרָאניײא

 .ךוב-רוכזי ןקיזָאד םענופ טרָא רעדנַא ןא ףיוא רעדנוזַאב ןופרעד טביירש רע .הליהק

 רעד ןופ טייקטיירג רעד רַאפ טײקרַאבקנַאד רעד קורדסיוא ןַא ןבעג וצ ידכ

 ידכ ןוא הליהק רענרָאט רעזדנוא ךָאנ קנעדנָא םעד ןקיבייארַאפ וצ עלוש רעקיזָאד

 עטכישעג רעד רַאפ רעדניקלוש יד ןופ גנוריסערעטניארַאפ יד ןקרַאטש ןוא ןקעוו וצ

 "בונרט יאצוי ןוגרא, םענופ גנוטלַאוורַאפ יד טָאה ,ענרָאט ןיא בושי ןשידיי םענופ

 י"ל 100 ןופ עטייווצ יד ןוא י"ל 200 ןופ ענייא -- סעימערפ 2 טמיטשַאב ביבא-לת ןיא

 םוקמוא ןוא םויק ןטימ תוכיישב עמעט א ףיוא ןעגנוטעברַאסיואלוש עטסעב יד ראפ

 .הליהק רענרָאט רעד ןופ

 הפיח ןיא

 .הפיח ןיא טײלסדנַאל רענרָאט ערעזדנוא ןטילעג ןבָאה טסולרַאפ ןכעלקיטייוו ַא

 רעקירעיגנַאל רעד ,ל"ז ןאפש לאומש ר"ד ןרָאװעג רטפנ זיא 1967 ץרעמ שדוח ןיא

 ןיימעגלַא ןוא רערעלוּפָאּפ רעד ,הפיח ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ רעציזרָאפ

 גיהנמ רעלופטסנידראפ רעד ,הליהק רענרָאט רעקילָאמַא רעד ןופ שאר רעטצעשעג

 ןוא עיצילַאג ןקידהמחלמרַאפ םעניא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןארעטעוו ןוא

 .טכירעג-סערגנָאק ןשיטסינויצ םענופ דילגטימ ןרָאי עגנַאל ךשמב

 גָאטנריובעג ןטס75 םוצ 1955 רָאי ןיא הפיח ןיא גנורעייפדלבוי רעד ףיוא

 .ל"ז ןאפש לאומש ר"ד ןופ
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 טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט יד טָאה חונמ םענופ הריטּפ רעד ךָאנ םישולש יד וצ

 רעשיטסינויצ-ןיימעגלַא רעד טימ ןוא "םינושאר תירב, טימ ןעמַאזוצ לארשי ןיא

 זיא סע רעכלעוו וצ ,הרכזא ןא טנדרַאעגנייא הפיח ןיא עיצַאזינַאגרָא (רעלַארעביל)

 ןיא ןטפאשטרַא ערעדנַא ןוא ביבא-לת ןופ ןדיי רענרָאט םלוע רעסיורג א ןעמוקעג

 | .לארשי

 הריטפ יד הפיח ןיא טײלסדנַאל רענרָאט ערעזדנוא טָאה ןפָארטעג רעווש ךיוא

 -סדנַאל רענרָאט רעד ןופ רעריפנָא ןקירָאיגנַאל ןשיטקַאפ םעד ,ל"ז םואב דוד ןופ

 ןופ טפַאשנַאמסדנַאל יד טָאה טייקנבעגעגרעביא ןייז קנַאד א .הפיח ןיא טפַאשנַאמ

 -טיונ תבוטל טייקיטעטיספליה עכעלצונ רעייז א טלקיװטנַא הפיח ןיא ןדיי רענרָאט

 טגיילעג טכיוועג ליפ רענעברָאטשרַאפ רעד טָאה ייברעד ,טיילסדנאל עקיטפרעדַאב

 רענרָאט טימ טקַאטנָאק ןקיצרַאה ,ןכעלרעדירב א ןטלַאהוצנָא ןעגנואימַאב יד ףיוא

 .תוצופת יד ןוא דנַאל ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןדיי

 םילשורי ןיא

 י-סױרַא טָאה דנַאל ןיא ןדיי רענרָאט ןופ רעצרעה יד ןיא רעיורט םעניימעגלַא ןַא

 רעד רַאפ טניז) ןרָאי ליפ ךשמב טָאה רעכלעוו ,לבייל לאינד ןופ טיוט רעד ןפורעג

 טרָאד ןעוועג ןוא ענרָאט ןיא טניווועג (1919 רָאי םוצ זיב המחלמיטלעוו רעטשרע

 רענרָאט םעניא וויטקַא קיטייצכיילג קידנעייז ,גנוגעוואב-ןויצד-ילעופ רעד ןיא קיטעט

 .ןבעל ןלערוטלוק-ךעלטפאשלעזעג ןשידיי

 טנעקַאב ץלָאטש טימ ךיז דימת רע טָאה ,ץיבמעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע םגה

 ערעדנַא ןוא תורכזא עלַא טעמכ ןיא ןעמונעג לייטנָא טָאה ןוא םוטנדיי רענרָאט םוצ

 .הפיח ןוא ביבא-לת ןיא בונרט יאצוי ןוגרא םענופ ןעגנורעייפ
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 האושה יללח תמישר

 ללכמ קלח קר איה ,הזב תוסמנה םישודקה תמישר

 .האושה ימימ בונוט ונויע ישודק

 ונריע לש םישודקה לכ רוכזל ונידיב הלע אל ונרעצל

 .םהיתומש תעידי יא ךותמ

 יה יב יצ ינ ית



 - 5 ז *

 בונרט ישודק תומשנ תא םיהלא

 ופסנשו ופרשנש ,טהשנש ,גוהנש

 םשה שודק לע

 די ה



 א

 החפשמ ןוא יצירואמ דנעבא
 המלש דנעבא

 החפשמ ןוא רתסא דנעבא

 החפשמ ןוא שאיזָא םאדרעבא

 החפשמ ןוא םייח םאדרעבא

 החפשמ ןוא ןועמש םאדרעבא

 החפשמ ןוא ןסינ םאדרעבא

 החפשמ ןוא יצירואמ רעדנעלרעבָא ר"ד

 החפשמ ןוא שאיזָא םהרבא

 החפשמ ןוא לאומש שטיווָאמארבא

 החפשמ ןוא ןבואר שטיווָאמארבא

 דערפלא ןייטשטאגא ר"ד

 החפשמ ןוא רָאדָאעט רעלדא

 החפשמ ןוא שאיזָא רעלדא

 החפשמ ןוא סקנפ רעלדא

 החפשמ ןוא טסענרע רעבוא ר"ד

 החפשמ ןוא אביקע רעלדא

 החפשמ ןוא ןאפעטס רעבוא

 החפשמ ןוא סקאמ עדיווא

 החפשמ ןוא סענאמ עדיווֶא |

 החפשמ ןוא סענאמ ןאמלוא

 יורפ ןוא ןאמרעה ןאמלוא

 החפשמ ןוא שאיבָאט לעביאסיוא

 החפשמ ןוא רזעלא רעגנוא יבר

 החפשמ ןוא םחנמ רעגנוא

 רעדניק ןוא הרוד רעגנוא

 החפשמ ןוא שאילע רעגנוא

 החפשמ ןוא סוקראמ רעגנוא

 החפשמ ןוא שאיבָאט רעגנוא

 החפשמ ןוא קיזייא רעלחא

 החפשמ ןוא םייח קאזיא

 החפשמ ןוא ףסוי שטיווָאלעארזיא

 החפשמ ןוא ןאעל שטיווַאלעארזיא ר"ד
 לאומש םהרבא לעארזיא

 רעב השמ לעארזיא

 םייח לעארזיא

 = הדניה לעארזיא
 החפשמ ןוא לאומש ןעזייא

 החפשמ ןוא השמ ןעזייא

 החפשמ ןוא לכעמ ןעזייא

 החפשמ ןוא ךורב ןעזייא

 החפשמ ןוא םייח ךאבנעזייא

 החפשמ ןוא סקאמ ךאבנעזייא

 החפשמ ןוא אביקע גרעבנעזייא
 קעדור ךאבנעזייא

 החפשמ ןוא אביקע גרעבנעזייא

 החפשמ ןוא ריאמ גרעבנעזייא

 החפשמ ןוא ןאילימיסקאמ ןרָאהכייא .שזניא

 קעלָאד ןרָאהכייא

 החפשמ ןוא םירמ ןרָאק-ץלָאהנעכיײא

 החפשמ ןוא קיזייא דלאוונעכייא

 החפשמ ןוא בקעי ץלָאהנעכיײא

 החפשמ ןוא ךונח ןרַאהנייא

 החפשמ ןוא קחצי ןרָאהנייא

 החפשמ ןוא םוחנ ךורפשנייא

 החפשמ ןוא השמ ןרָאהנייא

 החפשמ ןוא לדנעמ רעדנעלניא

 החפשמ ןוא שאיבָאט רעבגניא

 החפשמ ןוא שאיזָא רעבגניא

 החפשמ ןוא סוקראמ רעבגניא
 החפשמ ןוא ןָאעל רעלסניא

 החפשמ ןוא ילתפנ םָאריא

 החפשמ ןוא םייח ןאבלא

 החפשמ ןוא דוד ןבלא

 החפשמ ןוא חנ סייוולא

 החפשמ ןוא ףסוי סייוולא

 החפשמ ןוא םחנמ ןאמטלא

 החפשמ ןוא לדנעמ ןאמטלא

 החפשמ ןוא םהרבא זיימא

 החפשמ ןוא אנכש דלעפסינא

 החפשמ ןוא השמ רעקנא

 החפשמ ןוא ןועמש לייוורעטסָא

 החפשמ ןוא לארשי לייוורעטסָא

 החפשמ ןוא ןָאעל לייוורעטסַָא

 החפשמ ןוא םלעהליוו לייוורעטסָא ר"ד
 החפשמ ןוא לאירבג לייוורעטסָא

 החפשמ ןוא ןאמרעה לייוורעטסָא

 החפשמ ןוא שרעה לייוורעטסָא
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 החפשמ ןוא ילתפנ םאזלאב יורפ ןוא ףסוי רענּפָא ריד

 החפשמ ןוא סקאמ םאזלאב החפשמ ןוא ןָאעל רענפַא

 החפשמ ןוא ןאמרעה םאזלאב .שזניא החפשמ ןוא עניָאמ רענפָא

 החפשמ ןוא לאומש םאזלאב החפשמ ןוא ןועמש רענּפָא
 החפשמ ןוא ראזאל קנאב החפשמ ןוא השמ םיובלעפא

 קעליה ןוא קירנעה ךַאדרַאב | החפשמ ןוא ןועמש לעפא

 החפשמ ןוא והילא ןָארַאב החפשמ ןוא שיבייל רעלספא

 החפשמ ןוא לרעב ןָארַאב החפשמ ןוא דראוודע םיובלעפא

 דלעפטראב החפשמ החפשמ ןוא דראנרעב םיובלעפא
 החפשמ ןוא לדיי ןייטשנרַאב החפשמ ןוא השמ לעפא

 החפשמ ןוא לאומש ןידוב החפשמ ןוא ןמלק קַארַא בר
 החפשמ ןוא .פ רעדניבכוב החפשמ ןוא ילתפנ דנַאגרא

 החפשמ ןוא הזיור ץלָאהכוב החפשמ ןוא שרעה שטיווָאמירא

 החפשמ ןוא ריאמ ןידוב ןַאימרָא תחפשמ
 החפשמ ןוא םהרבא ןיטשרוב החפשמ ןוא דוד רעצישרָא

 רתסא ןייטשנרוב החפשמ ןוא קאזיא רעצישרַא
 החפשמ ןוא ןָאעל גרוב החפשמ ןוא בקעי רעצישרַא .שזניא

 החפשמ ןוא קירנעה גרעברעביב והיעשי רעצישבָא

 החפשמ ןוא דוד גרעברעביב ץאנגיא יזנכשא

 החפשמ ןוא ןרהא ןייטשרעביב החפשמ ןוא יבצ ילתפנ םוריא

 החפשמ ןוא ריאמ גרעברעביב החפשמ ןוא לאומש לעארזיא
 החפשמ ןוא לאקזחי ןזייאלעגיב החפשמ ןוא ךורב רעלספא

 החפשמ ןוא לדנעמ ןזייאלעגיב האל סייוולא

 החפשמ ןוא לדנעמ םייב החפשמ ןוא דוד קיזייא

 החפשמ ןוא ףלָאװ רעייב החפשמ ןוא ןמלק קיזייא
 החפשמ ןוא ףסוי רעייב החפשמ ןוא קאזיא קיזייא
 החפשמ ןוא ריקנעה דליב החפשמ ןוא הליב ןעגָאב רעגנוא

 החפשמ ןוא ףלָאװ ווֶאליב

 החפשמ ןוא לעונמע דלעפליב

 רעשטייב החפשמ =
 החפשמ ןוא םהרבא קָאטשנעניב

 החפשמ ןוא הדוהי קָאטשנעניב רענדָאב החפשמ

 החפשמ ןוא ףלָאװ םואבנריב החפשמ ןוא לארשי קעדָאב
 החפשמ ןוא בייל םואבנריב החפשמ ןוא ָאלַאס ואב .פָארפ

 החפשמ ןוא ןתנ ןאמריב | החפשמ ןוא לדנעמ םואב

 החפשמ ןוא ךלמ ןייטשנעריב החפשמ ןוא לבייפ םואב
 החפשמ ןוא סקנפ רעריב םלעזנא רעלזאב ר"ד
 לזייר ןעקריב החפשמ ןוא ןאמרעה רעלזאב
 החפשמ ןוא ראקסָא רענואלב החפשמ ןוא דוד טסיטאב

 החפשמ ןוא ריאמ רענואלב .החפשמ ןוא בקעי טסיטאב
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 החפשמ ןוא ןָאעל רענואלב

 רעדניק ןוא הליצ רענואלב

 לדנעמ רעזאלב ר"ד ברה

 החפשמ ןוא לארשי רעזאלב

 ךָאלב החפשמ

 יורפ ןוא ןיצראמ ךָאלב ר"ד

 הלֹורַאק דנָאלב

 החפשמ ןוא םהרבא דנָאלב

 החפשמ ןוא שאילא דנָאלב

 החפשמ ןוא השמ דנָאלב

 החפשמ ןוא .ס דנָאלב

 החפשמ ןוא בקעי דנָאלב

 החפשמ ןוא (עבא) םהרבא רעדנַאלב

 רעדניק ןוא אלייב סייוו-רעדנָאלב

 הלַארַאק לעבייל-רעדנָאלב

 החפשמ ןוא .י יקסנָאלב

 החפשמ ןוא השמ רענטולב

 החפשמ ןוא לאיחי רענטולב

 החפשמ ןוא ןתנ דלעפנעמולב

 החפשמ ןוא השמ דלעפנעמולב

 החפשמ ןוא ילתפנ ןייטשנעמולב

 החפשמ ןוא דוד ןייטשנעמולב |

 החפשמ ןוא ריאמ סייוויילב

 החפשמ ןוא םהרבא סייוויילב

 החפשמ ןוא הגייפ סייוויילב

 החפשמ ןוא שאיבָאט סייוויילב

 החפשמ ןוא שאיזָא סייוויילב

 החפשמ ןוא והילא סייוויילב

 החפשמ ןוא שריה רעכיילב

 החפשינ ןוא המלש רעכיילב

 דלעפכיילב .רגמ

 החפשמ ןוא לאומש ץילב

 החפשמ ןוא ןבואר רעדעב

 החפשמ ןוא םייח לייטעב

 החפשמ ןוא לארשי יקסלעבעב

 החפשמ ןוא לאומש סינבירטעב

 החפשמ ןוא השמ סינבירטעב

 החפשמ ןוא רתסא רעלעב

 החפשמ ןוא בקעי קעב

 החפשמ ןוא לאומש קעב

 החפשמ ןוא לאוי ןאמגרעב

 החפשמ ןוא לרעב ןאמגרעב

 החפשמ ןוא ילתפנ ןאמגרעב

 החפשמ ןוא ןָאמַאלַאס ןאמגרעב

 החפשמ ןוא ףסוי ןאמגרעב

 החפשמ ןוא יאתבש רעגרעב

 החפשמ ןוא הדוהי רעגרעב

 החפשמ ןוא דוד רעגרעב

 החפשמ ןוא לואש רעגרעב

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעגרעב

 החפשמ ןוא סקאמ דלעפנרעב

 החפשמ ןוא השנמ ףפָאנקנרעב

 החפשמ ןוא לואש רענרעב

 החפשמ ןוא לכעמ לערעב

 החפשמ ןוא יכדרמ שטיווָאקרעב =

 ןייטשנרעב החפשמ

 החפשמ ןוא השמ רמאהלעקרעב

 החפשמ ןוא והיעשי רעמאהלעקרעב

 החפשמ ןוא לָארַאק רעמאהלעקרעב

 החפשמ ןוא גילעז רעמאהלעקרעב

 החפשמ ןוא אלקעט רעמאהלעקרעב

 החפשמ ןוא לרעב רעמאהלעקרעב

 החפשמ ןוא שאיטָאמ םייהדָארב

 החפשמ ןוא קחצי רעדָארב

 החפשמ ןוא גילעז ןוארב

 החפשמ ןוא לאומש ןוארב

 החפשמ ןוא הקבר רעלדנעה-ןוארב

 . החפשמ ןוא םחורי ןוארב

 החפשמ ןוא לימע דלעפנוארב

 החפשמ ןוא דוד דלעפכארב

 החפשמ ןוא בקעי סַארב

 החפשמ ןוא דוד סַארב

 ןרהא השמ דנַארב

 החפשמ ןוא לכעמ דנארב

 החפשמ ןוא םהרבא דנארב

 החפשמ ןוא קעלוא דנארב

 החפשמ ןוא ךורב דנארב

 החפשמ ןוא קיוודול רעטעטשנארב

 החפשמ ןוא קירנעה רעטעטשדנארב
 ןייטשנוארב החפשמ
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 החפשמ ןוא ףלָאװ ןימינב רעדורב

 החפשמ ןוא רוטרא גירב

 החפשמ ןוא ףסוי רעדורב

 החפשמ ןוא קחצי הורב

 החפשמ ןוא בקעי רענקורב

 דנאלירב ר"ד החפשמ

 לדנעמ ןאמגרעב

 קחצי ןאמגרעב

 םהרבא ןאמגרעב

 השמ ןאמגרעב

 דוד ןאמגרענ

 הלדנימ ןמרוב

 ךלמ קוטשנניב

 רעדניק ןוא הסדה ןייטשנעמולב

 ריאמ ןייטשנעמולב
 רעדניק ןוא ןאמשאטאפ תיבמ המיס ןוארב

 סחנפ קחצי סייוויילב

 החפשמ ןוא לאקזחי רענואלב

 החפשמ ןוא לדנעמ רענואלב

 החפשמ ןוא קאזיא םאזלאב

 רתסא ןוא הזיג ,הזור ,אקטע קעב

 רעביב החפשמ

 סוקראמ רעדיב

 קאזיא דָארב
 החפשמ ןוא בייל דָארב

 החפשמ ןוא ןעגָאב

 יורפ ןוא המלש גרעבדלָאג ר"ד

 החפשמ ןוא םייח גרעבדלָאג

 החפשמ ןוא השמ בָאלטָאג

 החפשמ ןוא ךלמ גרעבדלָאג

 דראוודע גרעבדלָאג .שדניא

 החפשמ ןוא לארשי רעסאוולָאג

 החפשמ ןוא בקעי רעסאוולָאג

 החפשמ ןוא לדנעמ ףלָאװ ברַאפדלָאג

 החפשמ ןוא ןָאעל רעסאוודלָאג

 החפשמ ןוא והילא בראפדלָאג

 החפשמ ןוא ןאמרעה ןײטשדלָאג
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 החפשמ ןוא םייח דימשדלָאג

 החפשמ ןוא םייח ףָאטשדלָאג

 החפשמ ןוא היעשי רעגניפדלָאג

 רעטכָאט ןוא הוח רעגניפדלָאג

 החפשמ ןוא ןימינב שטיווָאלַארוואג

 החפשמ ןוא ןושרג זנאג

 החפשמ ןוא לימע זנאג

 החפשמ ןוא עשוהי זנאג

 החפשמ ןוא אלאס זנאג

 החפשמ ןוא ןורהא טסאג

 החפשמ ןוא ךלמ טריווטסאג

 טריווטוג החפשמ

 החפשמ ןוא יול ןאמטוג

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעטוג

 החפשמ ןוא בייל רעטוג

 החפשמ ןוא קיזייא רעטוג

 ןמלז רעטוג

 החפשמ ןוא המלש רעטוג

 החפשמ ןוא הדוהי רעטוג

 החפשמ ןוא רצילרוג

 החפשמ ןוא ץאנגיא רעגניג

 החפשמ ןוא ןָאעל רעסיג

 החפשמ ןוא שאיזָא זאלג

 החפשמ ןוא רעונאמע רעזאלג

 החפשמ ןוא לאיחי רעזאלג

 החפשמ ןוא קאזיא רעזאלג

 החפשמ ןוא לארשי רענצָאלג

 החפשמ ןוא ןועמש רענצָאלג

 החפשמ ןוא ןועמש קינילג

 החפשמ ןוא םייח קינילג

 החפשמ ןוא סקנפ קילג

 החפשמ ןוא יבצ רעכיילג

 הבואט הוח רעגניטעג

 החפשמ ןוא ָאלַאס בלעג

 החפשמ ןוא סַאנָאי בלעג

 החפשמ ןוא והילא ץריוועג

 החפשמ ןוא הליט בלעוועג

 החפשמ ןוא לארשי סקאוובלעג
 החפשמ ןוא םהרבא רעטנרעלעג

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעדנימעג



 החפשמ ןוא .י רעלעצדלעג

 החפשמ ןוא ףלָאװ רעלצעג

 'החפשמ ןוא דוד רעלצעג

 החפשמ ןוא םוחנ רענטרעג

 החפשמ ןוא ןמלק רענטרעג

 החפשמ ןוא לאירבג ןעטסרעג

 החפשמ ןוא יבצ ןעטסרעג

 החפשמ ןוא (סקאמ) ריאמ ןעטסרעג

 החפשמ ןוא המלש רענטרעג

 החפשמ ןוא דלָאפָאעל רעלטרעג

 החפשמ ןוא ןָאעל שטיווָאקבארג

 דניק ןוא אנעלעה רעוארג

 החפשמ ןוא בייל ןַאמסָארג

 החפשמ ןוא לאומש ןַאמסָארג

 החפשמ ןוא המלש סָארג

 החפשמ ןוא לאומש סָארג

 רעדניק ןוא םירמ רעמייהנאמיסָארג יורפ

 הכלמ יורפ ןוא םייח סָארג

 גקעי סָארג

 החפשמ ןוא (אוויא) לארשי סָארג

 והילא ןאמסָארג

 החפשמ ןוא בקעי טראבסָארג

 בקעי ווָאשורג

 החפשמ ןוא קיזייא ווָאשורג
 אלָאל צראוושרווָאשּורג

 החפשמ ןוא םלעהליוו ווֶאשורג

 החפשמ ןוא םלעהליוו ןאמייזרג

 החפשמ ןוא והילא ןאמזיירג
 החפשמ ןוא שיבייל ןוא םהרבא רעצילארג

 הדניה ןירג

 החפשמ ןוא שרעה ןירג
 עזיווענירג החפשמ

 החפשמ ןוא ארזע םירג

 היבוט םיובנירג
 החפשמ ןוא קחצי םואבנירג

 החפשמ ןוא קיזייא םואבנירג

 החפשמ ןוא ףסוי רעגרעבנרג
 החפשמ ןוא ילתפנ גרעבנירג

 החפשמ ןוא ץרפ גרעבנירג

 החפשמ ןוא לארשי גרעבנירג

 לעפפא"גרעבנירג יורפ

 החפשמ ןוא לאומש טוהנירג

 רעדניק ןוא הדיא רעדנעלגנע טוארקנירג

 החפשמ ןוא בייל לדנעמ ןייטשנירג

 החפשמ ןוא לעונמע ןאפשנירג

 החפשמ ןוא ילתפנ ןאפשנירג

 החפשמ ןוא לאומש דלעפנירג

 ןאמָאר דלעפנירג

 איזדע רענסימיוו-ןאפשנירג יורפ

 החפשמ ןוא ףלָאװ השמ רעטנרעלעג

 לדנעמ רעטנרעלעג

 עפיל רעטנרעגעל

 בקעי רעטוג

 קחצי ןאפשנירג

 החפשמ ןוא גנַאלקדלָאג

 החפשמ ןוא ןועמש ןַאפשנירג

 החפשמ ןוא ַאדזַאיװג

 יורפ ןוא םייח ןירג

 החפשמ ןוא ןַאמקילג

 החפשמ ןוא גרעבצניג

 ד

 השמ םאד

 החפשמ ןוא היח טסַאמאד

 החפשמ ןוא והיעשי ןאמרָאד

 החפשמ ןוא רגעיסיירדדרַאד

 החפשמ ןוא ןועמש ךילרָאד

 החפשמ ןוא לשיפ ףרָאד

 החפשמ ןוא רוטרא רעלמוד

 החפשמ ןוא סקאמ סאפנעטניד

 החפשמ ןוא לאומש סאפנעטניד

 החפשמ ןוא השמ ןעגעד

 החפשמ ןוא ףסוי ןעגעד

 .א .מ ןייטשקיד

 החפשמ ןוא קיייזא רענעד

 יורפ ןוא שוילוי רענזערד ר"ד

 החפשמ ןוא לאומש ךילערד

 םהרבא רעקורד

 דוד החפשמ
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 החפשמ ןוא לבייפ סאדניד

 החפשמ ןוא רעגנירד

 עשוהי ץינימאד

 ה

 החפשמ ןוא םהרבא רעבאה

 החפשמ ןוא םייח רעבאה ר"ד

 החפשמ ןוא רעטלא רעבאה

 החפשמ ןוא לאומש רעבאה

 החפשמ ןוא בקעי רעבאה

 החפשמ ןוא קחצי רעבאה

 החפשמ ןוא ףסוי רעבאה

 החפשמ ןוא טנומגיז רעבאה

 החפשמ ןוא שוילוי ןאמרעבאה

 החפשמ ןוא ןרהא רעזואה

 החפשמ ןוא םהרבא רעזואה

 החפשמ ןוא והיעשי טואה

 החפשמ ןוא ןתנ טואה

 החפשמ ןוא בקעי רענזואה

 החפשמ ןוא קירנעה ןאמזואה

 החפשמ ןוא קיזייא רענכָאה

 החפשמ ןוא קירנעה רעזייהכַאה

 החפשמ ןוא ףסוי רעזייהכַאה

 רעגרעבכָאה החפשמ

 החפשמ ןוא םולש דנאלָאה

 החפשמ ןוא שיבייל םאטשרעבלַאה בר

 ןמלק םַאטשרעבלַאה
 החפשמ ןוא קירנעה רעדנעלַאה

 החפשמ ןוא טנומגיז רעדנעלָאה

 החפשמ ןוא קחצי רעדנעלָאה

 החפשמ ןוא בקעי רעדנעלַאה ר"ד

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעדעלָאה

 הלעפ רעדנעלָאה

 החפשמ ןוא ריאמ רעדנעלָאה

 .החפשמ ןוא בייל שרעה רעדנעלָאה

 החפשמ ןוא לכימ רעדנעלָאה בר

 החפשמ ןוא לדנעמ םחנמ רעדנעלַאה

 | החפשמ ןוא ןתנ רעדנעלָאה

 רעדנעלָאה (רעניצידעמ) ר"ד
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 החפשמ ןוא לאומש רעלַאה

 החפשמ ןוא שריה רעלַאה

 החפשמ ןוא קיזייא רעצלָאה

 החפשמ ןוא שַאיבָאט רעצלָאה

 החפשמ ןוא ץאנגיא רעצלָאה ר"ד

 החפשמ ןוא קיזייא רעצישעלָאה

 החפשמ ןוא םייח רעמַאה

 החפשמ ןוא לארשי ןרעפלַאה

 החפשמ ןוא לאומש גאלשרעמאה

 החפשמ ןוא השמ גינָאה

 החפשמ ןוא םייח גינָאה

 החפשמ ןוא בקעי גינָאה

 החפשמ ןוא םיכאוי גינָאה

 החפשמ ןוא והיחתפ גינָאה

 החפשמ ןוא ךונח גינָאה

 החפשמ ןוא לאפר ןאמפָאה

 החפשמ ןוא לדנעמ ןאמפָאה

 החפשמ ןוא רעטלא ץיוָארָאה בר

 החפשמ ןוא רזעלא ץיווָארָאה בר

 החפשמ ןוא לאיחי ץייוָארָאה בר

 החפשמ ןוא קחצי ץיווָארָאה בר

 החפשמ ןוא םלושמ ץיווָארָאה

 רַאה יורפ

 החפשמ ןוא ןויצ ןב ץיװָארָאה

 רעטסיימפָאה החפשמ

 החפשמ ןוא (עשָאי) עשוהי סעדוה

 החפשמ ןוא ףסוי סעדוה

 החפשמ ןוא יצירואמ רעטוה

 החפשמ ןוא סעלוה .דעמ ר"ד

 החפשמ ןוא ףסוי סעלוה

 החפשמ ןוא לאומש סעלוה

 החפשמ ןוא ןאמרעה סעלוה

 החפשמ ןוא ריאמ השמ רענטיה

 החפשמ ןוא המלש רעטטיה

 החפשמ ןוא החמש רעטטיה

 החפשמ ןוא גילעז רעגיזיה

 החפשמ ןוא השמ רעגיזיה

 החפשמ ןוא השמ דלעפשריה

 החפשמ ןוא קיזייא גרעבייה

 החפשמ ןוא בקעי גרעבייה



 החפשמ ןוא סוקרַאמ שריה

 החפשמ ןוא םייח רעטלא שריה

 החפשמ ןוא הרש דלעפשריה

 החפשמ וא דוד גרעבנייה
 ןרָאהשריה החפשמ

 החפשמ ןוא הדיא שריה

 החפשמ ןוא קחצי ןילעה

 החפשמ ןוא לאומש רעלעה

 החפשמ ןוא םהרבא רעלעה

 ןיצראמ רעלעה

 החפשמ ןוא דוד גינעה

 החפשמ ןוא לארשי גינעה

 החפשמ ןוא הדוהי גינעה

 החפשמ ןוא לארשי גרעבענעה

 החפשמ ןוא ףסוי טסברעה

 החפשמ ןוא והיעשי טסברעה

 החפשמ ןוא המלש טסברעה

 החּפשמ ןוא השמ גרעבצרעה

 החפשמ ןוא םלעהליוו גאצרעה

 החפשמ ןוא ןאמרעה גיצרעה

 החפשמ ןוא ףלאדא לרעה

 החפשמ ןוא לאירזע גינעה

 החפשמ ןוא יאתבש ץיבוקשרעה

 החפשמ ןוא חנ גרעבכָאה

 החפשמ ןוא ףסוי רעלדנעה ר"ד

 עניאמ רעלדנעה ר"ד

 החפשמ ןוא עשיז רעבאה

 החפשמ ןוא ףסוי ןאמטסברעה

 החפשמ ןוא שריה ןאמפָאה

 החפשמ ןוא ןאמצרעה

 רעצינזָאװ החפשמ

 החפשמ ןוא ריאמ ףסוי לעטכאוו

 החפשמ ןוא השנמ לעטכאוו

 החפשמ ןוא בקעי לעטכאוו
 קעלאס לעטכאוו

 החפשמ ןוא קיזייא ףלָאװ
 החפשמ ןוא לדנעמ ףלָאװ

 < החפשמ ןוא גילעז ףלָאװ
 ןוז ןוא (הקטָאל) האל ףלָאװ
 החפשמ ןוא לדנעמ שטיווָאפלָאוו
 החפשמ ןוא המלש שטיווַאפלָאוו
 החפשמ ןוא לארשי שטיװָאפלָאװ
 החפשמ ןוא השמ שטיוװָאפלָאװ
 החפשמ ןוא בקעי ךאלַאװ
 רעטכָאט ןוא ךַאלַאװ יורפ

 החפשמ ןוא ןמלז קלָאװ
 החפשמ ןוא בייל ןמחנ קלָאװ
 החפשמ ןוא לאומש ןייטשדנאוו ר"ד

 החפשמ ןוא השמ ןייטשדנאוו

 ןאי ןייטשדנאוו .רגמ

 החפשמ ןוא ףסוי ןייטשדנאוו

 יורפ ןוא רעדנאסקעלא ןייטשדנאוו .שזניא

 רעטכָאט ןוא הזיור ןייטשדנאוו

 החפשמ ןוא לדנעמ רעדנאוו

 החפשמ ןוא המלש ןאמרעסאוו

 החפשמ ןוא ןאמרעה ןאמרעסאוו

 החפשמ ןוא דערפנאמ ןאמרעסאוו

 החפשמ ןוא ןאמרעה ףואלרעסאוו

 - לאפרעסאוו החפשמ

 סקנפ ןייטשרעסאוו

 החפשמ ןוא קירעדירפ ןאמרעסאוו ר"ד

 החפשמ ןוא המלש םָארטשרעסאוו

 החפשמ ןוא ןבואר ןאמסקאוו

 החפשמ ןוא סוקראמ ןאמסקאוו

 החפשמ ןוא ןאמטוג סערפסקאוו

 החפשמ ןוא ילתפנ סערפסקאו

 החפשמ ןוא אחמש סערפסקאוו
 החפשמ ןוא ריאמ סערפסקאוו

 החפשמ ןוא .מ סקאוו

 החפשמ ןוא םהרבא שטיווָאראוו

 החפשמ ןוא לאומש טפואהנעראוו

 ןוז ןוא המלש לעצרווו

 החפשמ ןוא רזוע לעצרווו

 החפשמ ןוא רזעילא רעזייוו

 החפשמ ןוא ןעטראגנעזור היבוט רעזייוו

 החפשמ ןוא ראזאל ןרהא רעזייוו

 החפשמ ןוא םייח גרעבנעדייוו



 החפשמ ןוא שיבייל ןאמדייוו

 לימע רעדיוו ר"ד

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעדיוו

 החפשמ ןוא לקעי ןייטשדליוו

 החפשמ ןוא לאומש לייוו

 החפשמ ןוא בקעי טייוו ר"ד

 החפשמ ןוא המלש בירנייוו

 החפשמ ןוא ןרהא בירנייוו

 החפשמ ןוא ראקסָא בירנייוו

 החפשמ ןוא רעטלא בוארטנייוו

 החפשמ ןוא םייח גנילדנייוו

 החפשמ ןוא והילא רעגרעבנייוו

 החפשמ ןוא סקאמ דלעפנייוו

 החפשמ ןוא םייח גרעבנייוו

 החפשמ ןוא שובא ןייטשנייוו

 החפשמ ןוא השמ םואבלסקייוו

 החפשמ ןוא םייח סייוו ר"ד

 החפשמ ןוא לואש סייוו

 החפשמ ןוא רודגיבא סייוו

 החפשמ ןוא ריאמ סייוו

 החפשמ ןוא המלש סייוו
 החפשמ ןוא דוד סייוו

 ַאלָאל-לכינעפ ןריובעג -- סייוו

 החפשמ ןוא השמ ןאמסייוו ר"ד
 החפשמ ןוא בקעי ןאמסייוו

 החפשמ ןוא דלאנרא ןאמסייוו

 החפשמ ןוא השנמ גרעבסייוו

 החפשמ ןוא םהרבא גרעבנעסייוו

 החפשמ ןוא דראנרעב ןייטשדליוו

 החפשמ ןוא .י ןייטשדליוו

 החפשמ ןוא ןתנ דליוו

 החפשמ ןוא םייח ףליוו

 החפשמ ןוא דוד םייח קליוו

 החפשמ ןוא ץירָאמ קליוו

 (קעיסעה) ןאמרעה רענסימיוו
 החפשמ ןוא ריאמ רענסימיוו

 החפשמ ןוא לארשי דניוו

 החפשמ ןוא אבא רענשטעיוו
 החפשמ ןוא יכדרמ רעניוו
 החפשמ ןוא סקנפ רעניוו
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 החפשמ ןוא דודגיבא רעניוו

 החפשמ ןוא בקעי ךיירטסיוו

 החפשמ ןוא ףסוי ךיירטסיוו

 החפשמ ןוא ןויצ ןב ץייוו

 םוטציוו החפשמ

 החפשמ ןוא סקאמ ץיווָאנשיװ

 החפשמ ןוא םייח געוו
 החפשמ ןוא ןועמש געוו

 החפשמ ןוא ןורהא געוו
 החפשמ ןוא השמ שטלעוו

 החלשמ ןוא המלש שטלעוו

 החפשמ ןוא הדוהי רעגנעוו

 החפשמ ןוא ןאעל ןיירטסעוו

 החפשמ ןוא בקעי ךיירטסעוו

 החפשמ ןוא ףלאוו רעלסקעוו

 החפשמ ןוא לארשי רעלסקעוו

 השמ רעלסקעוו

 ריאמ רעלסקעוו

 טומרעוו החפשמ
 החפשמ ןוא לאקזחי רעמייטרעוו

 החפשמ ןוא ףלאוו רענרעוו

 החפשמ ןוא ןרהא יקסווַאלצֶארוו

 החפשמ וא ףסוי לעבורוו

 החפשמ ןוא קיזייא לעבורוו

 החפשמ ןוא ילתפנ ץרעקרעסאוו

 דערפנמ ןאמרעסאוו
 החפשמ ןוא ץירָאמ ןאקלווו

 רעדניק ןוא איראמ קאטשנייוו
 החפשמ ןוא הרש רעצינזָאװ

 החפשמ ןוא ילתפנ דלַאוו

 החפשמ ןוא הקבר דלַאוו

 הלייב לעבורוו

 השמ ךייררעסַאוו
 השמ םרּווו

 ט

 החפשמ ןוא קירנעה םָארטשרעואז
 | .. ףעלטאז החפשמ

 החפשמ ןוא םהרבא ץלאז ר"ד



 החפשמ ןוא םייח רעמָאז

 החפשמ ןוא החמש רעמָאז

 החפשמ ןוא לאומש רעמָאז

 החפשמ ןוא קחצי רעמָאז ר"ד

 החפשמ ןוא זיוהדנאז

 החפשמ ןוא לאונמע ןאמגיז

 החפשמ ןוא ןָאעל רעלגיז

 החפשמ ןוא המלש דירפגיז

 החפשמ ןוא השמ ןעדייז

 החפשמ ןוא והילא ןעדייז

 הכלמ ןעדייז

 החפשמ ןוא ץאנגיא גרעוונעדייז ר"ד

 החפשמ ןוא לאומש לעוונייז

 החפשמ ןוא דוד רעבליז

 החפשמ ןוא לאיחי רעבליז

 החפשמ ןוא הדליה רעבליז

 החפשמ ןוא טנומגיז רעגיבליז ר"ד

 החפשמ ןוא .ד .מ ןאמרעבליז

 החפשמ ןוא ףסוי ןאמרעבליז ר"ד

 החפשמ ןוא םלעהליוו ןאמרעבליז

 החפשמ ןוא היבוט ןאמרעבליז

 החפשמ ןוא שיבייל ןאמרעבליז

 החפשמ ןוא רזעילא ןאמרעבליז

 הטני לזייר גינעפרעבליז

 הטיא לידנה גינעפרעבלעז
 החפשמ ןוא והיעשי גינעפרעבליז

 החפשמ ןוא לאינתנ גינעפרעבליז

 החפשמ ןוא השמ ןייטשרעבליז

 החפשמ ןוא לאומש ןייטשרעבליז

 החפשמ ןוא ריאמ ןייטשרעבליז

 החפשמ ןוא קעראמ ןייטשרעבליז .רגמ
 ץאשרעבליז החפשמ

 החפשמ ןוא םירפא רעגניז

 החפשמ ןוא לאיחי רעגניז

 החפשמ ןוא דוד בקעי רעגניז

 ףסוי ןוא םייח ,רעטלא רעגניז

 החפשמ ןוא לאקזחי רעגניז
 הניבס רעגניז

 החפשמ ןוא קחצי סיז

 החפשמ ןוא המלש סיז

 החפשמ ןוא אפיל רזעילא סיז

 החפשמ ןוא אקנָאלעיז

 החפשמ ןוא .מ רעסיז
 עטַאלז דניקסיז

 החפשמ ןוא ןורהא דניקסיז

 החפשמ ןוא סחנפ דניקסיז

 דניק ןוא הילתנ ןאמידניקסיז

 החפשמ ןוא ראזאל רעגנילעז

 החפשמ ןוא טנומגיז רעגנילעז

 החפשמ ןוא בקעי לעבעז

 החפשמ ןוא לארשי דלאבעעז

 החפשמ ןוא ףלאוו רעקרא'ז

 החפשמ ןוא בייל השמ רעדאוואז

 החפשמ ןוא ןאעל רעדאוואז

 החפשמ ןוא לדנעמ ןאמרעבמליז

 ח

 החפשמ ןוא ןרהא רענשטָאח
 החפשמ ןוא דוד רענשטָאח

 ט

 החפשמ ןוא ןועמש רעדָאט

 החפשמ ןוא ןרהא בואט
 החפשמ ןוא שאיזָא רעבואט

 החפשמ ןוא ףלאוו דלעפנעבואט

 החפשמ ןוא הדירפ סעלעבואט

 החפשמ ןוא רָאטקיוו רעלַאט

 החפשמ ןוא שרעה רעלַאט

 החפשמ ןוא םהרבא ןרָאט

 החפשמ ןוא המלש םייהנרוט
 החפשמ ןוא ןאעל םייהנרוט

 החפשמ ןוא דראוודע םייהנרוט

 החפשמ ןוא אנוח םייהנרוט
 החפשמ ןוא המלש םוט

 רעברעדרעפכוט החפשמ
 יורפ ןוא הדוהי רעברעדרעפכוט
 החפשמ ןוא לארשי בואטלעטרוט

 החפשמ ןוא השמ רערעשכוט

253 



 החפשמ ןוא םהרבא םואבלעטייט

 ךורב םואבלעטייט

 החפשמ ןוא םייח םואבלעטייט

 החפשמ ןוא אחמש םואבלעטייט

 החפשמ ןוא ןויצ-ןב םואבלעטייט

 החפשמ ןוא סקנפ לעטייט

 הלעה רעלכייט

 החפשמ ןוא קירנעה שיט

 היסאב שיט

 החפשמ ןוא .מ גרעבמיט

 החפשמ ןוא ןועמש רעלעט

 החפשמ ןוא ףסוי רעלעט

 החפשמ ןוא בייל ןאמרעלעט

 החפשמ ןוא סקנפ רעלפמעט

 רזעילא רעלפמעט

 החפשמ ןוא בייל ףסוי רעמעט

 החפשמ ןוא קאזיא רעמעט

 החפשמ ןוא ןועמש םואבנענעט

 החפשמ ןוא ןבואר רענטַארט

 החפשמ ןוא ילתפנ פָארט

 החפשמ ןוא עפיל םָארט

 החפשמ ןוא עפיל רעשטנירט

 החפשמ ןוא ןַאי ןאבָאשט

 החפשמ ןוא לרעב ןאבָאשט

 בקעי רעלאט

 החפשמ ןוא ןורבנעפיט

 החפשמ ןוא רגניט

 בקעי רעלאט

 החפשמ ןוא בייל שטיווֶאבוקאי

 החפשמ ןוא לאומש בָאקאי

 החפשמ ןוא ןמלק בָאקאי

 יקסנָאלבאי החפשמ

 החפשמ ןוא המלש שומראי

 החפשמ ןוא בקעי לעקעי ר"ד

 החפשמ ןוא סוקראמ שטיווָאבוקאי

 החפשמ ןוא ףסוי שטיווַאבוקאי

 החפשמ ןוא שיבייל שטיוואנכאי

254 

 רוטקיוו סוקראמ שטיוואנכאי

 לריאמ לאיחי 'ר

 כ

 החפשמ ןוא הנח הנהכ

 החפשמ ןוא לשיפ ץכ

 החפשמ ןוא ףלאוו הנהכ

 החפשמ ןוא הננֲאֹוי דניקסעביל-טעמָאכ

 ל

 רענדאל החפשמ

 החפשמ ןוא יצירואמ בואל

 החפשמ ןוא ןושמש בואל

 החפשמ ןוא קיזייא בואל

 החפשמ ןוא ףלָאדא רעבואל
 סוקראמ בואל

 החפשמ ןוא בקעי ךאברעטואל ר"ד

 החפשמ ןוא םירפא רעפואל

 החפשמ ןוא רשא רעפואל

 החפשמ ןוא דראנרעב רעפואל

 החפשמ ןוא סוקראמ רעפואל

 החפשמ ןוא יכדרמ רעפואל

 החפשמ ןוא ףלאוו רעפואל

 החפשמ ןוא אשַאט רעפואל

 החפשמ ןוא ןושמש רעפואל

 החפשמ ןוא בייל רעפואל

 ףרָאדסנעמאל החפשמ

 החפשמ ןוא םייח ןַאמדנַאל

 החפשמ ןוא לואש ןאמדנאל

 החפשמ ןוא םהרבא ןאמדנאל

 החפשמ ןוא םייח רעגנאל

 החפשמ ןוא בקעי רעגנאל

 החפשמ ןוא רעגנאל .שזדניא

 החפשמ ןוא ךורב רעגנאל

 החפשמ ןוא ףלאוו טסאל

 החפשמ ןוא היחתפ טסאל

 הנח טוארקדליש-טסאל

 החפשמ ןוא עשוהי טסאל



 שיבייל טסאל

 החפשמ ןוא המלש ץיוואקשאל

 החפשמ ןוא קאזיא ןטרארגטסו'

 גיטסול ר"ד

 החפשמ ןוא דוד שאבול

 החפשמ ןוא דלָאגטסול

 החפשמ ןוא ץאנגיא ךילביל

 החפשמ ןוא ריאמ רעביל

 החפשמ ןוא ןָאעל ןאמרעביל

 החפשמ ןוא השמ רעביל

 החפשמ ןוא ןושמש רעביל

 החפשמ ןוא יצירואמ ןָאיל

 ץאנגיא ןָאיל ר"ד

 החפשמ ןוא דראנרעב בייל

 החפשמ ןוא םלעזנא לעבייל ר"ד

 החפשמ ןוא לָאראק לעבייל

 החפשמ ןוא טנומגיז לעבייל

 החפשמ ןוא ןורהא לעבייל

 החפשמ ןוא השמ לעבייל

 החפשמ ןוא דוד לעבייל

 החפשמ ןוא עביקא לבייל

 החפשמ ןוא שריה ןעטסייל

 החפשמ ןוא השמ רעטכייל .שזניא

 החפשמ ןוא םהרבא דנאוונייל |

 החפשמ ןוא לארשי דנאוונייל

 החפשמ ןוא ראזאל רעטסייל

 הדלוג דנאוונייל

 החפשמ ןוא ףלאדא ואלבטכיל

 החּפשמ ןוא רעטלַא קיטכיל

 החּפשמ ןוא שאיזַא רעגניטכיל

 החפשמ ןוא לדנעמ גיטכיל

 החפשמ ןוא ריאמ דראהניל

 החפשמ ןוא ןמלק סיל

 החפשמ ןוא ףסוי ץישפיל

 החפשמ ןוא ריאמ ץישפיל

 החפשמ ןוא שרעה ץישפיל

 החפשמ ןוא לכעמ רעניפיל

 רריל החפשמ

 החפשמ ןוא ילתפנ רעדעל
 החפשמ ןוא ןורהא רעזעל

 החפשמ ןוא לדנעמ רעזעל
 החפשמ ןוא ףסוי רעזעל

 החפשמ ןוא ףסוי יקסבאינוועל

 החפשמ ןוא לדנעמ יקסבָאינוועל

 רעגניוועל החפשמ

 החפשמ ןוא בייל ןרָאקנעבעל

 החפשמ ןוא קירנעה יקסווָאינוװעל

 החפשמ ןוא .ב לעמעל

 החפשמ ןוא לאקזחי רעגרעבמעל

 החפשמ ןוא השמ רעגרעבמעל

 החפשמ ןוא קאזיא רעגרעבמעל

 החפשמ ןוא השמ לעפעל

 החפשמ ןוא המלש ץלָאהלעפעל

 החפשמ ןוא ףלאוו ןימינב רענרעל

 החפשמ ןוא ןאמרעה רענרעל

 החפשמ ןוא סקנפ ןאמרעל

 רענרעל ר"ד -

 החפשמ ןוא דוד דלעפרעל

 החפשמ ןוא גילז רענרעל

 לחר רערעל

 הזור רעל

 טסואפ .בעג יורפ ןייז ןוא דלעפרעל

 החפשמ ןוא ףסוי רגנאל

 החפשמ ןוא עשוהי רגנאל

 החפשמ ןוא טכיל

 רעטכאט ןוא אווע ואלבטכיל

 החפשמ ןוא סוקראמ רערעל

 החפשמ ןוא רתסא רעגניטכיל

 מ

 החפשמ ןוא םהרבא רעלהאמ

 אניגער רעלַאמ

 החפשמ ןוא עשוהי רעלהאמ

 החפשמ ןוא סקנפ רערואמ

 החפשמ ןוא שרעה רערואמ

 החפשמ ןוא המלש רערואמ

 הדלאג לעזָאמ

 החפשמ ןוא ןרהא סעזָאמ

 החפשמ ןוא השמ ךורביאמ

25 



 החפשמ ןוא לדנעמ רעיאמ

 ףָאהרעיאמ החפשמ

 החפשמ ןוא וואטסוג רעשיקלאמ ,פָארפ

 רעדניק ןוא (ןמצרעה .בעג) הזור רָאמ

 החפשמ ןוא רעשיקלאמ רָאטקעריד

 החפשמ ןוא רָאדיזיא ןאמ

 החפשמ ןוא ףסוי ןַאמ

 החפשמ ןוא השמ לעדנאמ
 החפשמ ןוא הילימע ןיישדנָאמ

 םואבלעדנאמ החפשמ

 החפשמ ןוא םהרבא םייהנאמ

 החפשמ ןוא םייח טיײהנָאמ

 החפשמ ןוא הבואט ףרָאדסנאמ

 החפשמ ןוא שוילוי רערעדנָאמ

 החפשמ ןוא (ןאמרעה) ףלאוו לעגנאמ

 החפשמ ןוא קאזיא רערעדנאמ
 החפשמ ןוא םייח רענסָאמ

 החפשמ ןוא המיס שטיוואקדרַאמ

 החפשמ ןוא המלש סעילוגראמ

 החפשמ ןוא בקעי לעטנַאמ

 רָאמראמ החפשמ

 החפשמ ןוא ראזאל רעדראמ

 הזפשמ ןוא בקעי רעסעבנעגרַאמ

 החפשמ ןוא השמ סוקראמ

 החפשמ ןוא םאדא סעילוגראמ

 החפשמ ןוא רוטרא סעילוגראמ

 החפשמ ןוא ףסוי דלעפכראמ

 סעשָאגראמ יורפ

 יורפ ןוא ןָאעל רעלשאמ ר"ד
 החפשמ ןוא ץאנגא רעלשאמ

 החפשמ ןוא ףסוי רעלשאמ

 החפשמ ןוא םייח לעשומ

 החפשמ ןוא טנומגיז רעלימ
 החפשמ ןוא לארשי רעלימ
 החפשמ ןוא ףסוי רעלימ
 ןירגלעגנימ החפשמ
 החפשמ ןוא לדנעמ ץנימ
 החפשמ ןוא םחנמ ץנימ

 החפשמ ןוא ןָאעל ץימ .רגמ
 החפשמ ןוא שרעה רעצנימ

56 

 שַאיזָא ערימ
 החפשמ ןוא לאומש ערימ

 החפשמ ןוא םייח ץימ

 החפשמ ןוא בקעי טעמ

 החפשמ ןוא םייח לרעמ

 החפשמ ןוא ןתנ רעגנילעמ

 החפשמ ןוא ףלָאװ רעגצעמ

 החפשמ ןוא המלש רהעמ

 החפשמ ןוא םהרבא רעגנילעמ

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעגניסעמ

 החפשמ ןוא קאזיא לערעמ

 החפשמ ןוא .מ סעוועמ

 החפשמ ןוא וואלסי'ציעמ רערעדנעמ ר"ד

 החפשמ ןוא ףלאוו רעגניסעמ

 החפשמ ןוא סוקראמ רעגניסעמ

 החפשמ ןוא דוד רעגניסעמ

 החפשמ ןוא קאזיא רעגצעמ

 החפשמ ןוא ץרעמ יורפ

 החפשמ ןוא שוילוי ץרעמ ר"ד

 הקבר ךאלעמ

 דנָאלב תיבמ הזור לעשעמ

 רעבייר תיבמ הוח ףראדסנאמ

 החפשמ ןוא ןירגלעגנימ

 החפשמ ןוא סקנפ סיאמ

 החפשמ ןוא ףראדנצעמ

 הדנַא רעדאוואז-רעלַאמ

 קָאווַאנ תחפשמ
 החפשמ ןוא שרעה טַאנ

 החפשמ ןוא לואש טַאנ

 החפשמ ןוא טנומגיז טַאנ
 החפשמ ןוא ףלאוו ןאמחאנ

 החפשמ ןוא עשיז גרעביינ
 החפשמ ןוא בקעי יקסניזינ
 החפשמ ןוא םלעהליוו רעסאגיינ

 לימע רסאגיינ .רגמ

 החפשמ ןוא המלש ןאמיינ
 החפשמ ןוא ןויצ ןב ןאמיינ



 החפשמ ןוא ןאמרעה ןאמיינ ר"ד

 החפשמ ןוא קירנעה ןאמיינ

 החפשמ ןוא לאקזחי ןאמיינ
 לאראק דלעפנסינ

 החפשמ ןוא השמ ןאמיינ

 החפשמ ןוא ןָאמָאלאס ןתנ

 החפשמ ןוא דלעפיינ

 רעטכאט ןוא אניבאס טאנ

 הנח דלעפנסינ

 ןמלק דלעפנסינ

 החפשמ ןוא טסאימאוואנ

 טס

 החפשמ ןוא ץאנגיא ןָאמַאלַאס .טפא

 החפשמ ןוא גילעז רעטעפלאס

 החפשמ ןוא לאומש רעטעפלאס

 החפשמ ןוא שריה רעדנעלָאס

 החפשמ ןוא (ריאמ) סקאמ ראבמאס

 רעדניק ןוא המורפ רעלעג ןָאמַאלַאס

 הרלק ריפאס

 החפשמ ןוא יצירואמ עחמיס ר"ד

 החפשמ ןוא םייח ןאמקוס

 החפשמ ןוא ףסוי ןאמקוס

 החפשמ ןוא רעסיא ןאמקוס

 החפשמ ןוא שרעה יקסווַאשזאטס

 החפשמ ןוא דוד קעדָאפס

 החפשמ ןוא ריאמ אקָארס

 לארשי אקָארס ר"ד

 החפשמ ןוא ןאעל רעלָאקָאס

 החפשמ ןוא לאירזע ןָאמַאלַאס

 ןבואר ןָאמַאלַאס

 החפשמ] וא ןועמש דלאווכאס

 ע

 החפשמ ןוא קאזיא קראטשרעבע
 החפשמ ןוא שרעה רעדע

 החפשמ ןוא לאומש רעדע
 החפשמ ןוא קאזיא רעדע

 אנינָאטנַא ןייטשלעדע

 ןייטשלעדע החפשמ

 החפשמ ןוא םהרבא רעגניטע

 החפשמ ןוא םייח שאילע

 החפשמ ןוא לאוי שאילע

 החפשמ ןוא בקעי דנעלע

 החפשמ ןוא סוקראמ דנעלע

 החפשמ ןוא השמ דראהלעגנע .שזניא

 רוטרא דראהלעגנע ר"ד

 החפשמ ןוא רעדנעס רעדנע

 החפשמ ןוא ןאמטוג רעדנעלגנע

 החפשמ ןוא בקעי םהרבא רעדנעלגנע

 החפשמ ןוא םייח רעדנעלגנע

 החפשמ ןוא דוד לעגנע
 החפשמ ןוא לאיחי לעגנע

 החפשמ ןוא לאומש רעדנעלגנע
 החפשמ ןוא קחצי גרעבלעגנע

 החפשמ ןוא לאיחי רעדנעלגנע

 הקבר ןוא הדלז רעדנע

 החפשמ ןוא ןייטשקע

 החפשמ ןוא עשוהי ךילרע

 החפשמ ןוא רודגיוו ךילרע

 החפשמ ןוא םייח ךילרע

 החפשמ ןוא לשיפ ךילרע

 החפשמ ןוא קירנעה דניורפנערע ר"ד

 החפשמ ןוא השמ ךילרע

 החפשמ ןוא לאומש רעקע

 גרעבענרע החפשמ

 השמ רעדנעלגנע

 לאקזחי ןוא הרש ,לדנעמ רעקע

 לטאמ לעגנע

 ףלאוו לעגנע

 הקבר רעדאוואז-ךילרע
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 החפשמ ןוא קאזיא רעבאפ

 החפשמ ןוא ןימינב רעבאפ

 החפשמ ןוא ןתנ רעבאפ

 דניק ןוא הלמ דראהלעגנע .בעג רעבאפ
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 החפשמ ןוא בקעי ןאיבאפ

 החפשמ ןוא דראנרעב רעלגָאפ

 החפשמ ןוא בייל שריה גנאפלעגאפ

 החפשמ ןוא רעטלא גנאפלעגאפ

 החפשמ ןוא המלש טוהלעגָאפ

 החפשמ ןוא ףסוי רעווַאדַאפ

 החפשמ ןוא ףסוי רעווַאדַאפ

 החפשמ ןוא ילתפנ רעוואדַאפ

 החפשמ ןוא םהרבא טסואפ

 החפשמ ןוא ילתפנ טסואפ

 החפשמ ןוא לרעב ןאמשאטַאפ

 הטיימ ןאמשאטָאפ

 החפשמ ןוא לדנעמ רעכאמשַאטָאפ

 רעכאפ החפשמ
 החפשמ ןוא סאנאי יקצענאלַאּפ

 החפשמ ןוא רוטרא יקצענַאלַאפ

 החפשמ ןוא אחמש ןאמלַאפ
 החפשמ ןוא ראזאל ץנארעמַאפ

 אננא ץנארעמָאפ
 דניק ןוא הניגער רָאבמַאס .בעג טסאפ

 החפשמ ןוא ןועמש טסאפ

 החפשמ ןוא השמ טסאפ

 החפשמ ןוא לאקזחי קאנרעטסאפ

 החפשמ ןוא רעדנעס גנָארטסָאפ

 החפשמ ןוא המלש גנָארטסָאפ

 החפשמ ןוא שריה גנַארטסָאפ

 החפשמ ןוא שריה רעצנעטשראפ

 החפשמ ןוא ילתפנ םענראפ

 החפשמ ןוא לארשי םענרַאפ

 החפשמ ןוא הרש םרישרַאפ

 החפשמ ןוא לארשי רעדופ

 החפשמ ןוא עקלעמש סקופ

 החפשמ ןוא םולש סקופ

 החפשמ ןוא ןסינ סקופ

 החפשמ ןוא רעדנעס סופ

 החפשמ ןוא ןועמש רעדניפ

 החפשמ ןוא קאזיא רעדניפ

 החפשמ ןוא ראזאל לעבייפ ר"'ז

 החפשמ ןוא בקעי לעבייפ
 החפשמ ןוא חונ ןייטשרעייפ
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 החפשמ ןוא לאומש םואבנעגייפ

 החפשמ ןוא ףסוי םואבנעגייפ

 החפשמ ןוא השמ ןזייארעייפ

 החפשמ ןוא לארשי רעייפ

 החפשמ ןוא לעשנא רעייפ

 החפשמ ןוא שרעה רעייפ

 החפשמ ןוא טנומגיז ףראדסרעליפ

 החפשמ ןוא שאילא רעגרעבנייפ

 החפשמ ןוא ןימינב רעטניפ

 החפשמ ןוא ילתפנ קניפ

 החפשמ ןוא (ןייד) ףלאוו קניפ

 החפשמ ןוא ץאנגיא קניפ

 החפשמ ןוא ףלָאדא קניפ ר"ד

 החפשמ ןוא ףסוי ןייטשלעקניפ

 החפשמ ןוא ריאמ שיפ

 החפשמ ןוא סקנפ שיפ

 החפשמ ןוא הדוהי שיפ

 החפשמ ןוא ץאנגיא שיפ ר"ד

 החפשמ ןוא םייח שיפ

 החפשמ ןוא יכדרמ שיפ

 החפשמ ןוא ףסוי רעלשיפ

 החפשמ ןוא השמ ןאמשיפ

 החפשמ ןוא ףלאוו ןייבשיפ

 החפשמ ןוא לואפ ןייטשרעייפ

 החפשמ ןוא לדיי רענייפ

 החפשמ ןוא ןועמש רענייפ

 החפשמ ןוא רודגיוו רענייפ

 החפשמ ןוא לאונמע גרעבלעשיפ

 החפשמ ןוא לואש רעלשיפ

 החפשמ ןוא שרעה רעלשיפ ר"ד

 םואלפ החפשמ

 ָאטטאלפ החפשמ

 החפשמ ןוא ראקסא טפאהנעמואלפ

 החפשמ ןוא בקעי טפאהנעמואלפ

 החפשמ ןוא ףלאדא רענטאלפ

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעצנאלפ

 החפשמ ןוא השמ ןעשַאלפ

 החפשמ ןוא ןאעל עטכאלפ .שזניא
 איפאז רעשיילפ

 החפשמ ןוא קירנעה רולפ



 החפשמ ןוא שאילע רולפ

 סקאמ רולפ

 החפשמ ןוא לאומש רעשיילפ

 החפשמ ןוא רזעילא רעשיילפ

 החפשמ ןוא ןאנעז רעשיילפ

 החפשמ ןוא קאזיא רעשיילפ

 החפשמ ןוא ראזאל קנילפ

 החפשמ ןוא גילעז קנילפ

 החפשמ ןוא רשא קנילפ

 החפשמ ןוא ןָאעל קנילפ

 החפשמ ןוא בייל קעלפ

 החפשמ ןוא המלש רעשטעלפ

 החפשמ ןוא לכעמ רעבלעפ

 החפשמ ןוא וואטסוג םואבדלעפ

 החפשמ ןוא סוילוי דלעפ

 החפשמ ןוא אלעינא דלעפ

 החפשמ ןוא יצירואמ דלעפ

 החפשמ ןוא השמ דלעפ

 ךלָאנרא דלעפ

 החפשמ ןוא אנינח סואמדלעפ

 החפשמ ןוא שאיזא רעבערגדלעפ

 החפשמ ןוא לארשי גינעפ

 החפשמ ןוא ןורהא קינעפ

 החפשמ ןוא ףלָאדא קינעפ

 החפשמ ןוא לדנעמ רעללעפ

 החפשמ ןוא ןבואר לכינעפ

 החפשמ ןוא רתסא לכינעפ

 החפשמ ןוא לדנעמ לכינעפ

 החפשמ ןוא אנוח לכינעפ

 החפשמ ןוא טנומגיז לכינעפ

 החפשמ ןוא םייח לכינעפ

 החפשמ ןוא דראנרעב לכינעפ

 החפשמ ןוא אנינח רעפעפ

 החפשמ ןוא לכעמ רעברעפ

 אוואלסינָארב רעגרעבלרעפ

 החפשמ ןוא סוקראמ רעגרעבלרעפ

 החפשמ ןוא ףסוי רעגרעבלרעפ

 החפשמ ןוא רודגיוו רעטומלרעפ

 החפשמ ןוא שאיזֶא רעגרעבלרעפ

 החפשמ ןוא .ה ןייטשלרעפ

 החפשמ ןוא סקאמ קידנעטשרעפ

 החפשמ ןוא ןאמדירפ באז בר

 החפשמ ןוא דוד קנארפ

 הסדה קנארפ
 החפשמ ןוא קירנעה רָאזיווארפ

 החפשמ ןוא סעמירפ .רגמ

 החפשמ ןוא םייח ןאמדירפ
 החפשמ ןוא לדנעמ םחנמ ןאמדירפ

 (רעכאמילטיה)

 ןועמש בקעי ןאמדירפ

 רעלדירפ החפשמ

 החפשמ ןוא שאיזָא דירפ

 החפשמ ןוא לבייפ סירפ

 החפשמ ןוא דוד סירפ

 האל סירפ
 החפשמ ןוא ןועמש סירפ |

 החפשמ ןוא ןָאעל סירפ

 החפשמ ןוא השמ סירפ

 החפשמ ןוא בקעי סירפ

 החפשמ ןוא ץַאנגיא סירפ

 רעדניק ןוא הנח ץענרעפ סירפ

 החפשמ ןוא (םחונ) ןתנ ןאמיירפ

 החפשמ ןוא סוקראמ ןאמיירפ

 החפשמ ןוא הדוהי ךייריירפ

 החפשמ ןוא בקעי קאטשירפ

 החפשמ ןוא ףסוי שירפ
 החפשמ ןוא ריאמ ךילערפ

 החפשמ ןוא והילא לעקנערפ

 החפשמ ןוא םהרבא לעקנערפ
 ךילדירפ החפשמ

 החפשמ ןוא ןועמש לעגאפ

 החפשמ ןוא ראזאל לעגאפ

 החפשמ ןוא ןאמשאטָאפ תיבמ םירמ רעבאפ

 אקשיצנארפ ץנארעמאפ

 רעדעפ החפשמ

 ינאפ שאגראפ

 החפשמ ןוא ךורב םרישראפ

 החפשמ ןוא דלעפ ראסעפארפ
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 ֹצ

 החפשמ ןוא קאזיא רעדואצ

 החפשמ ןוא דוד רערעדואצ

 החפשמ ןוא עבא טפאהגוצ

 החפשמ ןוא לאומש טפאהגוצ

 . החפשמ ןוא לאומש רעקוצ

 החפשמ ןוא המלש רעקוצ

 החפשמ ןוא דוד םייח לעביווצ

 החפשמ ןוא בקעי לעביווצ
 החפשמ ןוא ןבואר גייווצ

 החפשמ ןוא בקעי גרעבלעקיווצ

 החפשמ ןוא יבצ רעכעווצ

 החפשמ ןוא עקלעמש רעטיצ

 החפשמ ןוא ריאמ לאלצב םואבנענָארטיצ

 החפשמ ןוא קחצי םואבנענָארטיצ

 החפשמ ןוא ארָאד ךוטלעגיצ

 החפשמ ןוא לאומש רעזיצ

 החפשמ ןוא בקעי ןאמרעמיצ

 החפשמ ןוא לארשי ןאמרעמיצ

 החפשמ ןוא לאומש םואבטעמיצ

 דוד ןוז ןוא הלעה רענכייצ

 החפשמ ןוא ןתנ רעלזייצ

 החפשמ ןוא ףסוי רעלזייצ

 החפשמ ןוא ןורהא יקסווָאדאכעיצ
 החפשמ ןוא לאומש זניצ

 החפשמ ןוא הליצ לעטעצ

 החפשמ ןוא רשא קינלעצ

 החפשמ ןוא לאומש טלעצ

 החפשמ ןוא ראזאל קינלעצ

 החפשמ ןוא דראנרעב ךע'צ ר"ד
 החפשמ ןוא חספ רעלזייצ

 החפשמ ןוא לארשי רעלזייצ

 ףסוי רעללעצ

 החפשמ ןוא ףסוי רימעצ

 החפשמ ןוא בקעי טלעצ

 הזור קינלעצ
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 רעלהַאק החפשמ

 החפשמ ןוא סוקראמ ןאמפואק

 החפשמ ןוא קיזייא ןאמפואק

 החפשמ ןוא םייח ןאמפואק

 החפשמ ןוא ןבואר ןאמפואק
 החפשמ ןוא לארשי ךָאק

 החפשמ ןוא השמ ךָאק

 החפשמ ןוא עקנעמ ךָאק

 החפשמ ןוא לבייפ ךָאק

 החפשמ ןוא לאקזחי ךָאק

 החפשמ ןוא ןועמש ךָאק

 החפשמ ןוא לדנעמ ךָאק

 החפשמ ןוא קירנעה בלאק

 קחצי סופלאק

 החפשמ ןוא לאומש ףמאק

 החפשמ ןוא קירנעה ףמאק

 החפשמ ןוא השמ ףמאק

 החפשמ ןוא שאיזא ףמאק

 החפשמ ןוא קיזייא ףמאק

 החפשמ ןוא עשוהי קעראנאק

 החפשמ ןוא קירנעה טנאק

 החפשמ ןוא הגייפ רענאק
 החפשמ ןוא בייל סָאק

 ןאמטסָאק החפשמ

 החפשמ ןוא ראקסָא רעלּפָאק

 החפשמ ןוא דראנרעב רענלעפַאק

 החפשמ ןוא יצירואמ רענלעפַאק

 החפשמ ןוא קאזיא רענלעפַאק

 החפשמ ןוא ןימינב ץאק
 טילבנעטאקסומ-ץאק יורפ

 החפשמ ןוא שרעה םייח ןרָאק
 לשרעה ןרָאק

 החפשמ ןוא לאונמע רעזואהנרָאק

 החפשמ ןוא לאיחי רעזואהנרָאק

 החפשמ ןוא ראזאל טילבנרָאק

 החפשמ ןוא ריאמ שרעה ךיירנרָאק
 החפשמ ןוא הרש ךיירנרָאק

 החפשמ ןוא םולש ָאלינרָאק



 רעטכָאט ןוא הקבר ָאלינרָאק

 החפשמ ןוא והיתתמ ךיירנראק

 החפשמ ןוא בייל ןייטשטארדאווק
 ןייטשטארדאווק החפשמ

 החפשמ ןוא סוקראמ ןאמרעפפוק

 החפשמ ןוא לאוי רעפפוק

 החפשמ ןוא ןורהא םולברעפפוק

 החפשמ ןוא השמ ןאמרעפפוק

 החפשמ ןוא קחצי ץרוק

 החפשמ ןוא בקעי ץרוק

 החפשמ ןוא לאיחי ץרוק

 החפשמ ןוא בייל ץרוק

 החפשמ ןוא המלש ץרוק בר

 החפשמ ןוא םהרבא ןעטסיק

 החפשמ ןוא ריאמ ףסוי לעפפיק

 החפשמ ןוא לבייפ לעפפיק

 החפשמ ןוא המלש לעפפיק

 החפשמ ןוא ףלָאדא שריק

 החפשמ ןוא לדנעמ שריק

 החפשמ ןוא ןאמרעה שריק

 החפשמ ןוא םייח ףסוי םואבנעשריק בר

 החפשמ ןוא קאזיא םואבנעשריק
 ןאמרעה ןאמלעטייק

 החפשמ ןוא בקעי לייק

 החפשמ ןוא ראזאל לייק

 החפשמ ןוא ָאלַאס לייק

 החפשמ ןוא םהרבא לייק

 החפשמ ןוא םהרבא שטייק

 החפשמ ןוא לארשי שטייק

 החפשמ ןוא יאטיק .פָארפ

 החפשמ ןוא םלעהליוו רהאלק

 החפשמ ןוא ףסוי רהאלק

 החפשמ ןוא השמ רענזואלק

 החפשמ ןוא לאומש רענזואלק

 החפשמ ןוא קירנעה ץלאהפאלק

 החפשמ ןוא לאקזחי ץלאהפאלק

 החפשמ ןוא קאזיא ץלָאהפַאלק

 החפשמ ןוא .מ ץלָאהּפַאלק

 המלש ץלָאהפַאלק

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעגולק

 החפשמ ןוא ףסוי ןיילק

 החפשמ ןוא םייח ןאמניילק

 החפשמ ןוא שאילע ןיילק

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעלדנעהניילק
 דוד רעלדנעהניילק

 החפשמ ןוא ןועמש רעלדנעהניילק

 החפשמ ןוא ןאעל ןאמניילק

 ץאנגיא רעגרעבניילק ר"ד

 אנילָארַאק ןיילק

 החפשמ ןוא חספ ןיילק

 החפשמ ןוא גילעז ןיילק

 רוטרא לסיפניילק

 החמש ןוא סקנפ ןאמניילק

 ןרעטלע ןוא המלש ףפָאקניילק

 החפשמ ןוא הדוהי רעגרעבניילק

 החפשמ ןוא ןועמש ןיילק

 החפשמ ןוא שאיזא רעניילק

 החפשמ ןוא .מ ןיילק

 .ש לעפעלק

 החפשמ ןוא סקנפ לעבאנק
 החפשמ ןוא ףסוי ךאלבאנק

 החפשמ ןוא לאקזחי ןאמדייז-טכענק

 החפשמ ןוא יצירואמ לעגעק

 רעטכאט ןוא הלעזיג סָארג-לעגעק

 החפשמ ןוא ףסוי רעלעק

 החפשמ ןוא לאומש רעלעק

 החפשמ ןוא סוקראמ רענלעק

 החפשמ ןוא שאילע גינעק ר"ד

 החפשמ ןוא טנומגיז רענרעק

 החפשמ ןוא ףלאוו רענקָארק

 החפשמ ןוא הרוד לעגעקיץנַארק

 .החפשמ ןוא סוקראמ רעשירק

 החפשמ ןוא שערק .פארפ

 החפשמ ןוא טנומגיז ץלָאהמורק

 לחפשמ ןוא לאקזחי רעגירק

 החפשמ ןוא קירנעה רעלזיירק

 ףואביולק החפשמ

 שיבייל םַאק

 לשיפ םַאק

 החפשמ ןוא ילתפנ סופלאק
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 החפשמ ןוא בייל ךאק

 הלזיג רעלעק
 בקעי ןראק

 ןמשאטאפ תיבמ אטרעב ץלאהפאלק

 הסדיא לכינעפ-רעלצנארק

 החפשמ ןוא םואבנעטסעק

 החפשמ ןוא ץרפ רעשירק

 החפשמ ןוא םייח ץעק |
 רענצאק החפשמ

 שינארק החפשמ

 ר

 החפשמ ןוא דראנרעב באאר

 החפשמ ןוא הכלמ ןַאװדַאר

 החפשמ ןוא קירנעה שואר

 החפשמ ןוא ןרהא שואר

 החפשמ ןוא היראמ גרעווכואר

 החפשמ ןוא (ראזאל) רזעילא גרעווכואר

 החפשמ ןוא דראוודע רענווַאר

 החפשמ ןוא ריאמ ןעזָאר

 החפשמ ןוא הדוהי רענזָאר

 החפשמ ןוא סוקראמ גרעבנעזָאר

 החפשמ ןוא םולש גרעבנעזָאר

 החפשמ ןוא לטיג גרעבנעזָאר

 החפשמ ןוא בקעי טאלבנעזָאר .שזניא

 החפשמ ןוא אחמש קָאטשנעזָאר

 החפשמ ןוא םלעהליוו טילבנעזָאר

 החפשמ ןוא םייח טילבנעזָאר

 החפשמ ןוא בקעי םואבנעזָאר

 החפשמ ןוא ריאמ םואבנעזָאר

 רעלמוד .ביג יורפ ןייז ןוא םואבנעזָאר

 החפשמ ןוא בייל לאטנעזור

 ןאילימיסקאמ שובנעזָאר ר"ד

 החפשמ ןוא טידנעב טאלבנעזָאר

 החפשמ ןוא ןרהא גייווצנעזָאר

 החפשמ ןוא ןאמרעה טָאר
 החפשמ ןוא לרעב טָאר

 החפשמ ןוא ראדאעט טָאר

 החפשמ ןוא ןימינב גרעבנעטָאר
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 החפשמ ןוא אלאס גרעבנעטָאר

 החפשמ ןוא ןתנ דנאר

 החפשמ ןוא קיזייא טרָאפַאפַאר

 החפשמ ןוא ףלֶאוו טרָאּפַאפַאר

 החפשמ ןוא היח הרלק לעבור

 החפשמ ןוא ףסוי לעבור

 החפשמ ןוא רעדנאסקעלא ןיבור

 החפשמ ןוא םייח ןיבור

 החפשמ ןוא וואלסינאטס ןיבור ,רגמ

 החפשמ ןוא שרעה ןייטשניבור

 החפשמ ןוא רעטיר ר"ד

 החפשמ ןוא ףסוי רעבייר

 ןייר החפשמ

 ההפשמ ןוא לאומש ךייר ר"ד

 השמ ךייר .שזניא

 החפשמ ןוא דוד ךייר

 החפשמ ןוא ץאנגיא ךייר .רגמ

 החפשמ ןוא םייח ךייר

 החפשמ ןוא ךעיציאוו ךייר

 החפשמ ןוא לארשי ךייר

 החפשמ ןוא ךייר רעקייטפא

 החפשמ ןוא ילתפנ רעמיר

 החפשמ ןוא המלש ןאמכייר

 החפשמ ןוא םייח ןאמכייר

 החפשמ ןוא ךלמ דלאהנייר

 החפשמ ןוא ןורהא דלאהנייר

 החפשמ ןוא הניט רענייר

 החפשמ ןוא לואפ סייר

 החפשמ ןוא ריאמ ןעפייר

 החפשמ ןוא ףסוי רעדניר

 ךורב רעדניר

 השמ קיר

 החפשמ ןוא םהרבא ןאהבער

 החפשמ ןוא ראזאל ןוהבער

 החפשמ ןוא ףסוי רעדער
 החפשמ ןוא םייח רעלסער

 החפשמ ןוא רעלסער .ּפָארפ

 רעדניק ןוא הזור לגעקירעמער יורפ

 ןמלק המלש ןעזאר
 החפשמ ןוא באז ןעזאר



 החפשמ ןוא םהרבא ןעזאר

 יאתבש טראפאפאר

 החפשמ ןוא לארשי קאטשנעזאר

 החפשמ ןוא ןסינ קאטשנעזאר
 בקעי ךייר

 החפשמ ןוא שרעה קאטשנעזאר

 אניטסענרע ןיבור

 החפשמ ןוא יאתבש גרעווכואר

 דוד גייווצנעזאר

 ףסוי ךאבנייר

 לארשי ךאבנייר

 ןושרג םהרבא ךאבנייר

 דוד ךאבנייר

 החפשמ ןוא ןמחנ טרענער

 ש

 החפשמ ןוא בייל רענכאש

 החפשמ ןוא בקעי רעכאש

 החפשמ ןוא דראוודע טילאש ר"ד

 החפשמ ןוא שרעה השמ טָארמאש
 החפשמ ןוא לָאראק רעצנאש .שזניא

 החפשמ ןוא .ש ָאריפאש

 יורפ ןוא שוילוי ןייטשנרָאש ר"ד
 םואבלוש החפשמ

 החפשמ ןוא ןאמרעה לעכאקצראווש

 החפשמ ןוא והילדג רערהעללוש

 החפשמ ןוא ןָאעל לכיקצראווש

 החפשמ ןוא לארשי ץייווש

 החפשמ ןוא קאזיא טדייווש

 שובא ץראווש
 החפשמ ןוא בקעי ץראווש

 החפשמ ןוא ןועמש ץראווש

 החפשמ ןוא באז רעגניווש

 החפשמ ןוא המלש רעמיווש

 החפשמ ןוא השמ רעבעווש

 רעבעווש החפשמ
 קראטש החפשמ

 הקשי'צנארפ ןאמקראטש

 החפשמ ןוא המלש רעגרעבמאטש

 החפשמ ןוא והיעשי בוטש
 החפשמ ןוא בקעי םרוטש

 החפשמ ןוא םהרבא םרוטש

 החפשמ ןוא טנומגיז רעייטש

 החפשמ ןוא שאילע רעייטש

 החפשמ ןוא ןאמרעה רעדליש

 החפשמ ןוא ןאעל רעדליש

 החפשמ ןוא דראוודע רעדליש

 רוטרא לעגאניש

 ץאנגיא לעגאניש

 החפשמ ןוא דוד לעדניש

 החפשמ ןוא בקעי לעדניש

 החפשמ ןוא ןורהא ףיש

 החפשמ ןוא ףלָאדא ףיש

 החפשמ ןוא דוד ףיש

 החפשמ ןוא אנינח ףיש
 החפשמ ןוא טנומגיז ףיש .שזניא

 החפשמ ןוא לאומש ףיש

 החפשמ ןוא המלש ףיש

 החפשמ ןוא םלעהליוו ףיש

 החפשמ ןוא השמ ןאמפיש

 החפשמ ןוא חספ ספעש

 החפשמ ןוא קחצי רעפיש
 החפשמ ןוא קעבא רעפיש

 החפשמ ןוא אימחנ ליטש

 החפשמ ןוא הנוי ליטש

 החפשמ ןוא קיזייא ןייטש

 החפשמ ןוא שריה רעואהנייטש

 החפשמ ןוא בקעי רענייטש

 החפשמ ןוא ןאמרעה ץילגיטש

 החפשמ ןוא ףלאוו ץילגיטש

 החפשמ ןוא שוילוי רעלגייטש

 החפשמ ןוא יצירואמ רעלגייטש

 החפשמ ןוא קָאבנייטש

 עשאח ןוא קחצי ןייטש

 החפשמ ןוא ןימינב ןרָאהנייטש

 החפשמ ןוא ןבואר סוארטש
 החפשמ ןוא קיזייא סוארטש

 החפשמ ןוא קירנעה סוארטש

 החפשמ ןוא םהרבא סָארטש
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 החפשמ ןוא םהרבא סוארש

 החפשמ ןוא הרוד םָארטש

 החפשמ ןוא .נ רעמַארטש

 החפשמ ןוא השמ םָארטש

 החפשמ ןוא השמ גניבָארטש

 החפשמ ןוא יבצ בקעי םורטש

 החפשמ ןוא ןתנ ןרעטש

 החפשמ ןוא ראזאל ןרעטש
 החפשמ ןוא ףלאדא ןרעטש

 החפשמ ןוא קאזיא טכילנרעטש

 החפשמ ןוא רעקירטש

 החפשמ ןוא ףפָאקנעגנאלש

 החפשמ ןוא לארשי ףאלש

 החפשמ ןוא בקעי לעסילש

 החפשמ ןוא םייח לארשי לעסילש

 החפשמ ןוא השמ לעסילש

 החפשמ ןוא בייל רעגניזעלש

 החפשמ ןוא ןָאעל רעלקומש

 החפשמ ןוא םייח רעלקומש

 החפשמ ןוא עפיל טדימש

 החפשמ ןוא קיייזא טדימש

 החפשמ ןוא לעדנעמ טדימש
 החפשמ ןוא קחצי רונש

 החפשמ ןוא לואש רונש

 החפשמ ןוא ילתפנ רונש
 החפשמ ןוא דוד רעדיינש

 החפשמ ןוא ןויצ ןב רעדיינש

 החפשמ ןוא ץרפ רעדיינש

 החפשמ ןוא המלש רעדיינש
 החפשמ ןוא עדניה ספענש

 החפשמ ןוא לבייפ רעטכעש

 החפשמ ןוא לארשי רעטכעש

 החפשמ ןוא סקנפ רעטכעש

 החפשמ ןוא השמ גואנעש

 החפשמ ןוא המלש גרעבנעש

 החפשמ ןוא םהרבא ץיבויש

 החפשמ ןוא בקעי יאליש

 החפשמ ןוא ןועמש רעליש

 החפשמ ןוא לארשי טוארקדליש

 החפשמ ןוא ןרהא רעקסיעלדעש
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 רעדניק ןוא הכענ רעקסעלדעש
 החפשמ ןוא םייח גרעבנעש

 החפשמ ןוא ןאמאר גרעבנעש

 החפשמ ןוא םלעהליוו רעטעוונעש

 החפשמ ןוא אחמש דלעפנעש ר"ד

 החפשמ ןוא ףלאוו לעקנעש ר"ד

 החפשמ ןוא ןתנ לעקנעש

 החפשמ ןוא םוחנ לעקנעש

 החפשמ ןוא הירא רשא רערינעש

 החפשמ ןוא לארשי לעקנעש

 השמ הדוהי רערינעש

 החפשמ ןוא םולש רעש

 החפשמ ןוא שאילע רעש

 החפשמ ןוא םייח ץאפש
 החפשמ ןוא הדוהי ןאמרעש

 הגייפ ןוא המלש ןרָאפש

 םהרבא ןוא םייח ,הדניה ןרָאפש

 החפשמ ןוא םהרבא טעלעגנאפש

 החפשמ ןוא דוד טעלעגנאפש

 החפשמ ןוא רעטלא טעלעגנאפש

 החפשמ ןוא .ב לעגיפש

 החפשמ ןוא ןָאעל לעגיפש ר"ד

 החפשמ ןוא קירנעה רעזייפש

 לאלצב רעזייפש ר"ד

 . החפשמ ןוא קירנעה לגאפליפש

 ןאמרעה דראבצראווש

 החפשמ ןוא לרעב רענייטש

 לארטש החפשמ

 החפשמ ןוא לארשי ןעציפש-םָארטש

 החפשמ ןוא ןסינ םָארטש
 החפשמ ןוא םייח לעדניש

 החפשמ ןוא הדוהי ףיש

 החפשמ ןוא בקעי ףיש

 החפשמ ןוא קחצי ףיש
 החפשמ ןוא לחר ףיש

 החפשמ ןוא לואש ףיש
 עשוהי ףיש .שזניא
 (בקעי םהרבא) ףלָאדא ףיש

 היסיר גרעבסארטש
 החפשמ ןוא רעטלא רעגנעלש



 החפשמ ןוא לדנעמ רעגנעלש
 גרעבלאמש החפשמ

 החפשמ ןוא ןָאעל רעלקומש

 החפשמ ןוא השמ רעדיינש

 החפשמ ןוא םהרבא ספענש
 ךאבנעש החפשמ

 החפשמ ןוא הרש טעלעגנאפש

 הבולצ לדנייש רעש

 החפשמ ןוא בקעי רעטכעש

 החפשמ ןוא לאקזחי רעברעפש

 החפשמ ןוא םהרבא גנילרעפש

 החפשמ ןוא םָארטש-ןעציפש

 קירנעה ןאמליפש .רגמ

 /  דארניפש תחפשמ
 החפשמ ןוא .ע דארניפש ר"ד

 החפשמ ןוא קיוודול דארניפש

 ץירפ ןוא קירע רעליפש

 ףסוי ָאריפש

 החפשמ ןוא לאקזחי ָאריפש

 החפשמ ןוא יצירואמ ָאריפש

 החפשמ ןוא .מ אריפש

 החפשמ ןוא השמ לעדאנעפש

 החפשמ ןוא השמ רעטלא טעפש

 החפשמ ןוא שאילע רעצירפש

 החפשמ ןוא שאילע רעגנירפש

 החפשמ ןוא לאומש רעגנירפש

 החפשמ ןוא השמ רעביירש

 החפשמ ןוא שרעה בוארש

 החפשמ ןוא המולב רעביירש

 החפשמ ןוא והיבוט לעדניש

 גינאה תיבמ הרש טעלעגנאפש

 החפשמ ןוא לטיג גניליש

 טוארקדליש החפשמ
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 ה ח צנ ה יפ ד

 רע טעל ב .קנעדנא





 טי 2



 ונריקי תומשנל דע-לג

 א פרק בו לאירבנ

 לייוור ט סו א

 ד"יה האושה ימיב ופסינ

 ; חיצנמ

 ולינרוק ףסוי

 םלוע רכול

 1869 .בעג םהרבא ןב לאערזיא ףסוי רעטָאּפ ןיימ

 גארטייב קחצי םהרבא תב אגייפ רעטומ ןיימ

 1940 .בעג םהרכא ןב לאערזיא ףסוי ןוז ןיימ

 1896 .בעג ףסוי תב דנארב אנימ רעטסעווש ןיימ

 1898 .בעג ףפוי תב רעלדא אטרעב רעטסעווש ןיימ

 1899 .בעג ףסוי ןב לאערזיא דוד רעדורב ןיימ

 ָאטעג רענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא עלַא

 יה יב "צ "ר ית

 : טקיבייארַאּפ

 עדַאנַאק--לאערטנָאמ לאערזיא םהרבא



 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 ךאבנעזייא אביקע רעטָאפ ןיימ

 רעקצעמ : ןריובעג ךאבנזייא הקבר רעטומ ןיימ

 ןייר התיג רעטסעווש ןיימ

 ןייר 5קעי רעגָאװש ןיימ

 אניגער ןוא ירנעה רעדניק ערעייז

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא סָאװ ,ךאבנעזייא החפשמ עצנאג יד ןוא

 ןברוח םעד תעב

 ה"בצנת

 : רעצ ןיא טקיבייארַאפ

 ךיירקנַארפ--יסנַָאנ ךאבנעזייא לשנא

 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 םוריא יבצ ילתפנ רעטָאפ ןיימ

 המיס רעטומ ןיימ

 : רעדניק יד טימ

 לקעי השמ ןוא םירמ ,דוד ,הקבר

 ןייז ןוא רעטָאפ ןיימ ןופ דליב סָאד

 ןרָאוועג ןענופעג זיא יול רתלא 'ר דניירפ

 דנַאלשטייד ןיא החפשמ רעשטייד ַא ייב

 יד ןפוא ןַארַאפ סָאוו ףיוא תודע טגָאז --

 -עקעידזיא ךיז ןבָאה רעשרעה עשיצַאנ םוריא יבצ ילתפנ 'ר : סקניל ןופ

 \ יול רתלא 'ר ןוא
 .תונברק ערעייז רעביא טעוו |

 רעד ןיא יאבג ןעוועג ןרָאי ליפ ךשמב זיא רוביצ יכרצב קסוע ןַא ,ה"ע רעטָאפ ןיימ

 .ענרָאט ןיא אשידק הרבח רעד ןיא ןוא זיולק רעזדנאס רעד ןיא ,הרות דומלת

 עניימ החפשמ ןביוא עטנָאמרעד עצנַאג יד

 .ד"יה .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא

 : טקיבייארַאפ
 ביבא-לת ,םוריא ךלמילא
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 קנעדנַא ןיא

 ם פיט אב דוד

 החפשמ ןייז ןוא

 דנוב, ןופ ןקסע רעלופטסנידרַאפ רעד

 ענרָאט ןיא

 : ןקיבייארַאּפ

 טסיטַאב דוד טניירפ ןוא םירכה

 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 1932 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ ןאמריב ןתנ רעטָאפ ןיימ

 ןאמריב אלדנימ רעטומ ןיימ
 אמריב הנח רעטסעווש ןיימ

 ןאמריב אלאפ רעטסעווש ןיימ |
 דניק ןוא אקנָאט רעטסעווש ןיימ

 ןאמריב אלָאל רעטסעווש ןיימ
 סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז רעטסעווש ןוא רעטומ

 ד"יה .1942 רָאי ןיא

 : ךרוד ןבעגעגרעביא

 1 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ ,ןאמריב יצירוא

 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 בלעג .בעג ןאמגרעב אננא יורפ ןוא ןאמגרעב ףסוי
 ףמאק .בעג איליצעצ יודפ ןוא ןאמגרעב לדנעמ

 שריה ןוא לזייר רעדניק ןוא

 דניק ןוא יורפ טימ ןאמגרעב םהרכא

 דניק ןוא יורפ טימ ןאמגרעב השמ

 שרעה דניק ןוא שטיווָאקציא .בעג איסעצ יורפ ןוא ןאמגרעב דוד

 ןאמרעל .בעג ןאמגרעב הרש

 : טקיבייארַאפ

 ענרָאט ,ןאמגרעב ישזעי
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 קנעדנָא ןקיבייא ןיא

 1942 רָאי ןיא ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא קַאטשנעניב םהרבא רעטָאפ ןיימ

 1943 רָאי ןיא ָאטעג רענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא השנמ תב היח רעטומ ןיימ

 1942 רָאי ןיא ָאטעג רענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא ץיוואקשרעה הרובד רעטסעווש ןיימ

 1942 רָאי ןיא ָאטעג רענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא ץיוואקשרעה יאתמש רעגָאווש ןיימ

 1942 ,ָאטעג רענרָאט ןיא ןעמוקעגמוא השנמ ןוא לרעפ ,התיא ,הרש :רעדניק ערעייז

 ןעמוקעגמוא תור לרעטכעט ןטימ לטיג יורפ ןייז ןוא קאטשנעניב ףלמ רעדורב ןיימ
 דנַאלשטייד ןופ עילימַאפ עכעלטסירק א ייב

 1944 רָאי ןיא קלעמ ןיא רעגַאל .צנָאק ןיא ןעמוקעגמוא לדנעמ רעדורב ןיימ

 ה"בצנת -- םמד םוקני םשה

 : ךרוד ןבעגעגרעביא

 * קָאטשנעניב (רזעילא) רעזייל

 קָאטשנעניב לארשי

 קָאטשנעניב השמ

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 .1968 רָאי גנַאפנָא ,לַאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג רטפנ רעדייל זיא קָאטשנעניב רזעילא *

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןוא דילגטימ ןוויטקַא ןקירָאיגנַאל םעד ןופ טיוט רעקיטייצירפ רעד

 -סױרַא טָאה -- לַאערטנָאמ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ עיסימָאק-סנָאיזיװער

 -רַאפ יד .טײלסדנַאל רענרָאט עקיטרָאד עלַא ןופ רעצרעה יד ןיא רעיורט ןפיט ַא ןפורעג

 ,(רעציזרָאפ) ןרָאפש ןרהא טניירפ יד טימ לַאערטנָאמ ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ גנוטלַאוו

 םעד ףיוא סיוא טקירד (רעציזרָאפ-עציװ) גרעבלעזאה .מ ןוא ןַאמריב .מ ,רעטנרעלעג .פ ןוא

 :ןיז יד ,ןלעה רעטכָאט רעד ,אניגער יורפ רעד ,םענעברָאטשרַאפ םענופ החפשמ רעד געוו

 :םעניא ןליפעגטימ עטסקיצרַאה יד לארשי ןוא השמ :רעדירב יד ןוא לאומש ןוא לשרעה

 .ןסיוו טשינ רעצ ןייק ןופ רעמ ןלָאז ייז ,ןשטנּוװ יד טימ רעיורט ןרעווש

 הווה רכה הק משה א יע עקיבא ר א
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 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 ןוז רעייז טימ רענואלב .בעג יורפ ןוא רעבאה

 ןעזייא .בעג האל יורפ ןוא רענואלב ןָאעל
 דליוו .בעג לחר יורפ ןוא רענואלב לאקזחי

 אדא ןוא קעניפ : רעדניק ןוא

 רעביב .בעג אליצ יורפ ןוא רענואלב (קעטונ) ןתנ
 רעטכעט ייווצ ןוא

 רענואלב .בעג ַאינַאה יורפ ןוא רעבאה קעדערפ

 שוליח ןוז ןוא

 רענואלב .בעג הדניה יורפ ןוא ןעזייא השמ
 רעטכָאט ןוא

 . | ףענואלב קעמָאר

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עלַא

 : טקיבייארַאּפ

 ןילרעב ,דניקפיז-רענואלב אנימ
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 ם לוע רכול

 רזַאלב לדנעמ ר"ד ברה רזַאלב לארשי

 רזאלב לארשי יחא

 רזַאלב לדנעמ ר"ד ברה יחא

 ד"יה -- .האושה ימיב ופסינ

 : רעצבו באכב חיצנמה

 הפיח ,רזַאלב קחצי

 0 ה ווק התה פיה יוקיל ופרנק ככב הב ומ הוחותההמ הסקי
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 קנעדנָא ןקיבייא ןיא

 טאלב לאקזחי רעטָאפ ןיימ

 טאלב אגייפ רעטומ ןיימ

 טַאלב דוד רעדורב ןיימ |

 טאלב בקעי רעדורב ןיימ

 טאלב .בעג ךייר אינאה רעטסעווש ןיימ

 טאלב .בעג ןזייאגולפ המולב רעטסעווש ןיימ

 עיזדייפ רעטכָאט ריא ןוא

 טאלב .בעג דלעפ אניגער רעטסעווש ןיימ

 איראמ יורפ ןייז ןוא טאלב לדנעמ רעדורב ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עלַא

 רעדעב ןבואר

26 

 : רעיורט ןיא טקיביײארַאפ

 קרָאידוינ--סרעקנאי ,טאלב לאונאמ

 קנעדנָא ןקילייה ןיא

 רעדעב ןבואר רעטָאפ ןיימ
 המחלמ רעד רַאפ ןרָאוועג רטפנ

 רעדעב אדניח רעטומ ןיימ

 רעדעב לאומש רעדורב ןיימ
 (ןאמרעלעט)

 רעדעב לטיג רעטסעווש ןיימ

 עשיצאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ד"יה -- .םיחצור

 ; טקיבייארַאפ

 ןאמרעלעט בקעי

 קרַאידוינ--ןילקורב



 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 ןיז ןוא סייוויילב אגייפ החפשמ

 סייוויילב החפשמ ןופ

 םהרבא תב םייוויילב אגייפ רעטומ ןיימ

 קיזייא ןב םייוויילב םהרבא רעדורב ןיימ

 קיזייא ןב םייוויילב םהרבא רעדורב ןיימ

 קיזייא ןב םייוויילב בקעי רעדורב ןיימ

 לאיחי תב םייוויילב לטיג

 סייוויילב ןמלז ןב יבצ דוד ןוז ןוא

 = (רענאק) רענדַאל החפשמ ןופ

 גילעז תב (רענאק) רענדאל אנייפ רעטומ

 קחצי ןב (רענאק) רענדאל גילעז רעדורב

 קחצי תב (רענאק) רענדאל רתסא רעטסעווש

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : רעיורט ןיא ןקיבייארַאפ

 יורפ ןוא םייוויילב קעלַאז

 םייוויילב אניגער

 (רענאק) רענדאל ..בעג

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 א נא = טיש 8 ירא יהי יע יי יי בא יי ער ןומכומה בתת רוטתבוה רארא 1811 טלי ר
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 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 אנינ לרעטכעט ריא טימ לעשעמ הזור

 דנָאלב בקעי רעטָאפ ןיימ

 דנָאלב הניד רעטומ ןיימ
 דנָאלב (שאילָא) וחילא רעדורב ןיימ

 דנָאלב םהרבא רעדורב ןיימ

 דנָאלב אלָארַאק רעטסעווש ןיימ

 דנָאלב .בעג רעברעפש חרש רעטסעווש ןיימ

 אנינ לרעטכעט ריא טימ דנָאלב .בעג לשעמ הזור רעטסעווש ןיימ

 "יה -- .םיחצור עשיצנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 קרָאידוינ--סקנָארב ,דנָאלב קאזיא

 . ו רע עג עג גע עג
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 רעיורט ןקיבייא ןיא

 ךָאנ
 םהרבא ןב לייהטעב םייח רעטַאפ ןיימ

 (םיובנעריב) לייחטעב הבוט רעטומ ןיימ

 םייח ןב לייהטעב (ףלַאווו) באז רעדורב ןיימ

 םייח ןב לייחטעב םוחנ רעדורב ןיימ

 םייח תב לייהטעב לרעפ רעטסעווש ןיימ

 םייח תב לייחטעב הקבר רעטסעווש ןיימ

 םייה תב לייהטעב עלהיח רעטסעווש ןיימ

 םייח תב לייהטעב האל רעטסעווש ןיימ

 ה"בצנת -- -- ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 : טקיבייארַאפ

 לייהטעב .בעג ןייטשנייר הבוט

 עדַאנַאק--אטנָארָאט

 רעיורט ןקיבייא ןיא

 : רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע עביל ערעזדנוא ךָאנ

 רעמאהלעקרעב וחיעשי רעטָאפ

 רעמאהלעקרעב לדיירפ רעטומ

 רעמאהלעקרעב לסיז רעטסעווש

 רעמאהלעקרעב (ץירָאמ) השמ רעדורב

 רעמאהלעקרעב םירמ רעטסעווש

 רעמאהלעקרעב אנח רעדורב
 רעמאהלעקרעב שיבא רעדורב
 אטנָארָאט ןיא ןרָאװעג רטפנ) רעמאהלעקרעב היבוט רעדורב

 (1965 רָאי ןיא

 ד"יה -- .םיחצור עשיצנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 החפשמ יד ןוא רעמאהלעקרעב ןאמרעה ןוא ןרהא
 אטנָארָאט ןיא
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 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 ךיי ןלעדייא םעד ,טניירפ ןרעייט ןיימ ךָאנ

 ןַאפש ניר ג לאונמע

 ָאניק ןוא יורפ ןייז טימ

 ד"יה -- .םשה שודיק ףיוא ענעמוקעגמוא

 : רעיורט ןפיט ןיא טקיבייארַאפ

 רעגניז םהרבא
 עדַאנַאק--אטנָארָאט

 קנעדנָא ןקילייה ןיא

 טניירפ ןוא םירבח ערעזדנוא ךָאנ

 גר עב ניר נג ץרפ

 דארניפש .בעג חרש  יורפ ןייז טימ

 ןיז ייווצ ערעייז טימ

 ה"בצנת

 : ןקיבייארַאפ

 רעגניז ףסוי ןוא םהרבא
 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 0 עקרב רעכנט לע

 ם לוע רכול

 סינבירטעב--רעדנעלגנע--רטוג תחפשמ

 סדה וטגזו םקעי ה"ומ ינברה

 תידוהי ותגוזו אפיל ויחא ינברה

 אליבו ןמלז ,השמ :םהינבו

 ףדנעלגנע לדניירב םתוחאו

 לטיג התבו

 רטוג הכרב השאהו

 אצנירפש"אליב התבו

 ד"יה -- .ןברוחהו האושה ימיב ופסנ םלוכ

 ה"בצנת

 : חיצנמה

 בונרט ,ןימשגרב רטוג



 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 סָארג םייח סָארג הכלמ

 םייהלעדניש .בעג םָארג הכלמ רעטומ ןיימ סָארג םייח רעטָאפ ןיימ

 שטיבָאהָארד ןופ וועל .בעג הזור יורפ ןייז ןוא לארשי רעדורב ןיימ

 סָארג םקעי רעדורב ןיימ

 רעטסעווש ןיימ

 סָארג .בעג רעלעק אלעזיג

 אינאה לרעטכעט רעייז טימ

 ליטש אלעזיג עמומ ןיימ ,

 םייהלעדניש .בעג

 ליטש הנוי ןאמ .ריא טימ

 : רעדניק ןוא

 דיירפ ןוא המלש

 סָארג הזור | סָארג לארשי

 ד"יה ---..םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 ןילרעב ,סָארג המלש : טקיבייארַאּפ



 יי 0

 ם לוע ר כ 1 ל

 רענניטעג הבוט היח

 ןזור ןמלק המלש

 זר הרש

 םהינבו ןזור םירמו באז

 םהינבו ןזור היחו םהרבא

 ותשאו ןזור בד

 ןזור הכלמ

 ןזור לפררמ

 םהינבו ץרקסכאוו הרשו ילתפנ

 ד"יה -- .ןברוחהו האושה ימיב ופסנ םלוכ

 ה"בצנת

 : החיצנמה

 ןוטסאע (רעגניטעג) אנרע
 תירבה-תוצרא

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רעטנרעלעג אביקע םהרבא רעטַאפ ןיימ

 רעטנרעלעג הקבר הרש רעטומ ןיימ

 רעטנרעלעג ףלָאװ השמ רעדורב ןיימ

 רעטנרעלעג לארשי לדנעמ רעדורב ןיימ

 רעטנרעלעג בוט םוי אפיל רעדורב ןיימ

 ד"יה -- .ןרָאי-האוש יד ןיא ןעמוקעגמוא
 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 עדַאנַאק--לאערטנָאמ ,רעטנרעלעג םירפא



 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 .החּפשמ רערעייט רעזדנוא ךָאנ

 יבצ ןב רעדנעלָאה לדנעמ םחנמ

 ןיא לאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג רטפנ

 1953 רָאי

 רעדנעלַאה לדנויש

 לדנעמ םחנמ תב

 1943 ןיא דנַאלסור ןיא ןרָאוועג רטפנ

 דוד םהרבא ןב ןָאמָאלַאפ קחצי

 דוד םהרבא תב ןָאמָאלַאס ינעה

 לבייפ תב ןָאמָאלַאס לזייר

 קחצי ןב ןָאמָאלַאס ןכואר

 קחצי תב ןַאמָאלַאפ הלכלמ

 יבצ תב רענייטש רתסא

 קחצי ןב רענייטש לרעב רעדנעלָאה לדנעמ

 (לרעב) בד ןב רענייטש עלעשרעה

 (לרעב) בד ןב רענייטש לקחצי

 ד"יה -- .םיחצור עשיצנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 "בצנת

 : רעיורט ןיא ןקיבייארַאפ

 רעדנעלָאה הכלמ

 ןאמ ריא טימ רעדנעלָאה אדניה
 יקסווָאנטוק השמ

 רעדנעלָאה לשרעה

 רעדנעלָאה תידוהי

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט
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 ם לוע רכול

 לאומש ןב רדנלוה קחצי
 לאומש תב רדנלוה הינג
 לאומש ןב רדנלוה ריאמ
 םהרבא תב רדנלוה הנח
 קחצי ןב רדנלוה לאומש
 ריאמ תב רדנלוה הנריא

 ד"יה -- .האושה ימיב ופסנ

 : החיצנמ

 רדנלוה תיבמ רלבייל הניבאס

 ביבא-לת

 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 .סניזוק ערעייט ערעזדנוא

 לטיג יורפ טימ רעבַאה עשיז
 ודיבוט םייח תב = =

 טימ עשיז ןב רעבַאה קחצי ןוז ןוא

 םייח תב רעבַאה הרובד יורפ

 טסַאג (ישעב) עלייב : רעטכָאט

 ןועמש ןב טּפַאג ןרחא ןַאמ ריא טימ

 : רעדניק ערעייז טימ
 טסַאג קחצי ןוא טסַאנ הרש
 רלעפנרעב לטע : רעטכָאט

 רעבַאה עשיז תב
 רלעפנרעב סקַאמ ןַאמ ריא טימ

 רעדניק ערעייז טימ

 עשיז וב רעבַאה ףסוי ןוז
 ,: רעטכָאט
 רעבַאה עשיז תב פייוולא הרש
 פייוולא ףסוי ןַאמ ריא טימ

 רעדניק ערעייז טימ

 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ד"יה

 : ןקיביײארַאפ

 ; רעדירב יד
 רעגניז ףסוי ןוא םהרבא

 . ָאטנָארָאט

24 

 קנעדנַא ןקילייה ןיא

 רעדנעלָאה קירנעה

 יורפ זייז ןוא רעדנעלָאה דנומגיז

 גרעוונעדייז יצול ןוא יצאנגיא ריד
 ןוז רעייז טימ

 ד"יה -- .ןרָאי-האוש יד ןיא ןעמוקעגמוא

 : טקיבייארַאפ

 ץלָאהלַאס ףסוי
 קרָאייוינ

 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 : רעטסעווש

 םירפא תב שריה הרש היח

 : רעגָאווש

 יבצ ןב שריה םייח רתלא

 : ןוז-ןרעטסעווש

 שריה יבצ ילתפנ
 םייח רתלא ןב

 : רעדורב

 םירפא ןב ןרָאק בקעי

 | : זירעגעווש

 רתפא תב ןרָאק הרש הייח
 רעדניק יירד ןוא

 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ד"יה

 : טקיבייארַאפ

 רעזייוו דוד
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ



 קנעדנָא ןקילייה ןיא

 :םיבורק ערעיימ ערעזדנוא ךָאנ

 גרעבצרעה השמ

 5 גרעבצרעה הפיצ

 השמ ןב גרעבצרעה והיעשי

 השמ תב גרעבצרעה הינימ

 השמ ןב גרעבצרעה רזעילא

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארפ

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט ,רעגניז םהרבא

 יי עי לט

 ם לו ע ןורכזל

 ןײטשדנַאװ השמ

 השמ ןב ןייטשדנַאוו לאומש ריד

 השמ ןב ןייטשדנַאוו ףסוי והיעשי

 השמ תב ןייטשדנַאוו הילזור

 השמ ןב ןייטשדנַאוו רדנסכלא ריד

 השמ ןב ןייטשדנאוו ןַאי ירגמ

 ד"יה -- .האושה ימיב ופסינ םלוכ

 ה"בצנת

 : חיצנמה
 ןודנול ,ןייטשדנַאוו בקעי ריד

 0000 טעקע דעעש קעלט קט
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 ם לו ע רכול

 לאומש ןב גינוה היחתפ

 לעכעמ תב גינוח הרובד לטיג

 היחתפ תב קר הקשר

 היחתפ תב גינוה החנ

 היחתפ תב גינוה הדא

 עכעמ תב רלחמ הקבר
 ו ה

 היחתפ תב סולמוק הדירפ

 היחתפ תב גינוה הלה

 היחתפ ןב גינוה טרכרונ

 תווח רכוח היה גינוה היחתפ יבא

 עודי תווצמ רמוש ידוהי .בונרט תביבסב ל

 לעו הפנע החפשמל בא ,הביבסבו ריעב

 םדקתמ ךוניח וידליל ןתנ קודא ותויה ףא

 ץרמ ,בונרט ידוהיל רוחשה םויב .ינויצו

 יע הרובד לטיג ימאו אוה וחצרנ 2

 ,הקשר ,םירכזנה החפשמה ינב .םיצאנה

 ,הלה ,הדירפ ,הקבר ,הקדא ,הקשנ

 תונחמל ולבוה םהיתוחפשמו טרברונ

 ד"יה -- .בונרט וטג לוסיח רחאל הדמשהה

 ה"בצנת

 : חיצנמ

 ףינוה-םירג יכדרמ ריד

 לארשי--תובוחר

 רט | גינוה החנ



 רלסקוו לארשי תחפשמ רכזל

 "הרות-דומלת, תרבח ר"וי ,בונרטב םיטלובה םידרחהמ -- רלסקוו לארשי 'ר
 .יאקנבו תוזוחא לעב ,"הרות ידמול , דעו רבח

 סדרבא תיבל רלסקוו לידנמ הירכז 'ר תב הזיור תרמ ותגוז

 תוימורת תודימ תלעבו הליכשמ ,לארשי תב םכזב לחר תרמ םתב

 רתויב יבויח יפוא לעבו חור ליצא ,לחר לש הלעב ,פכזב קרוי ריד ד"וע

 םיטפשמל ךמסומ ,לארשי ןב רלפקוו יכדרמ

 ד"יה -- .האושה תפוקתב ופסנ םלוכ

 קנעדנָא ןקיבייא ןיא

 רעטסעווש
 סומינולק תב ןייטשדליוו עבואט

 השמ ןב ןייטשדליוו לקעי ןאמ ריא

 השמ ןוא ןמלק :רעדניק ערעייז

 רעדורב

 לאערזיא לאומש םהרבא
 םומינולק ןב

 רעדורב

 םומינולק ןב לאערזיא רעב השמ

 סומינולק ןב לאערזיא םייח רעדורב

 רעטסעווש

 סומינולק תב לאערזיא עדניה

 טכַארבעגמוא עלא
 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 ןרָאהנעשריה לדנייש
 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 ; םיחיצנמ

 ב"בו רלסקוו הירכז ריד
 הילרטסוא--ינדיס

 קנעדנָא ןקיבייא ןיא

 ןטראגנעזַאר רעזוייוו היבוט רעטָאּפ
 ןרהא ןב

 ןעטראגנעזָאר"רעזייוו אגייפ רעטומ

 ןעטראגנעזָאר"רעזיײװ השמ רעדורב
 היבוט ןב

 -ראגנעזָאר"רעזייוו לרעפ רעטסעווש
 היבוט תב ןעט

 ןעטראגנעזָאר"רעזייוװ ריאמ רעדורב
 היבוט ןב

 טכַארבעגמוא עלַא

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 -רעזייוו (עילע) והילא
 ןעטראגנעזַאר

 עדַאנַאק--לַאערטנַאמ
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 רכזל דעלג

 (רלסר) ןקלּוו םירמ ןקלוו ץירומ ןקלּוו תור

 לדנמ םייח תב (רלסר) ן ק לוו םירמ

 קלוו ץירומ

 ץירומ תב ןק לוו תור

 לטומ אריפ ש תחפשמ

 בייל קוק תחפשמ

 ד"יה -- .ןברוחהו האושה ימיב ופסינ םליכ

 ךורב םרכז יהי

 : החיצנמה

 רלסר תיבמ הנוב (הגייפ) ינפ
 ןורשהיתמר ,7 הנתסוב -- םידלי דסומ

8 



 ,בירנייוו םירמ : סטכער ןופ
 .בעג קַאזיא עניב עלייב
 ןידניירפ עריא ןוא ,בירנייוו

 ד"יה ,םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- והילא ןב םירנייוו ןמלז המלש רעטָאפ
 ד"יה ,םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- םהרכא תב םירנייוו םירמ רעמוט
 1955 רָאי ןיא ָאטנָארָאט ןיא ןרָאװעג רטפנ -- המלש תב ןאמצייוו הקבר רעטסעווש

 ד"יה ,האושה ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא -- םהרבא ןב ןאמצייוו שיבייל רעגָאװש
 ךרוד טכַארבעגמוא -- המלש תב בירנייוו .בעג קאזיא עניב עלייב רעטכעוװש

 ד"יה ,םיחצור עשיצַאנ יד
 ד"יה ,םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- המלש תב םירנוו עשאב רעטסעווש
 ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא -- המלש תב בירנייוו ,בעג ךואר רתסא רעטסעווש

 ד"יה ,ןברוח ןופ

 םיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- רזעילא תב ךואר עלעבואט דניק ריא
 דנַאלסור-טעיװָאס ןיא ןעמוקעגמוא -- המלש תב םירנייוו טעמירפ רעטסעווש
 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- המלש ןב בירנייוו קחצי םהרבא רעדורב
 1946 רָאי ןיא ןליופ ןיא ןרָאוועג רטפנ -- המלש ןב בירנייוו ראזאל שרעה רעדורב

 ה"בצנת

 בירנייוו .בעג רעגניז לטיג |: ןקיבייארַאּפ

 רעגניז ףסוי ןַאמ ןוא

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 בירנייוו .בעג ךואר רתסא בירנייו רַאזַאל שרעה
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 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 יבצ תב םירמ יורפ ןוא ףסוי ןב ץויוו ןויצ ןב
 ויצ ןב תב ץייוו עגייפ הנח
 ןויצ ןכ ןב ץ'ייוו יבצ
 יבצ ןב םָארטש םייח םהרבא
 יבצ ןב םָארטש ןתנ
 םהרבא תב םָארטש הרש
 םייח םהרבא תב םָארטש עשעפ
 םייח םהרבא תב םָארטש הקבר הנח

 ה"בצנת ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ץייוו ןויצ ןב .בעג רתסא יורפ ןוא ךואר המלש : ןקיבייארַאפ

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 א אטא

 קנעדנַא ןקילייה םוצ

 רעטנרעלעג ןוא טוארקנייר ,רעדַאוואז :החפשמ

 יורפ ןוא םהרבא ןב רעדַאװַאז בייל השמ :רעטַאפ
 דניק ןוא רעלַאמ .בעג הדנא יורפ טימ "עדַאוואז למעל :רעדורב
 רעדאוואז .בעג רעטנרעלעג לחר :רעטסעווש ןוא רעדַאוואז דוד :רעדורב
 רעדניק 2 טימ

 לטיג ןוא הליצ ,הכרב ,המולב ןוא רעדאוואז .בעג טוארקנייר הקבר

 ה"בצנת ד"יה -- .האושה ימיב ופסינ

 יורפ ןוא רענסעמ-רעדַאװַאז בוד ןוא םייח | :ןקיבייארַאּפ
 לארשי--ביבא-לת



 גינפרבליז והיעשי תחפשמ רכזל

 גינפרבליז אבא םהרבא ריב םייח והיעשי 'ר

 לדנמ הירכז יר לש םדכנ .1883 תנשב בונרטב דלונ

 החפשמל רצנו ןינ ; םדרבא לדנימ הנח תרמ לשו

 תידוהיה הליהקה דעו ר"וי ;היצילגב םילעפ תבר

 ןבדנ ,ינויצ ןקסע ,בוגרט ריעה תצעומ רבח ,בונרטב

 רצענ .קהבומ םיקסע שיאו הישעת לעב ,םילעפ בר

 דגנ תריקב ירבד לע שוביכה תפוקתב בונרטב = גינפרבליז םייח והיעשי 'ר
 | םינש 30--28 ךרעב ליגב

 .1941 תנשב ץיוושוא הנחמב הפסנ .ינמרגה רטשמה

 תנשב םודרב הדלונ ,רגנימיוב תיבל ,גינפרבליז (האימולס) הרש

 ההובג הלכשה תלעב ,תודימ תנידע ,חור תליצאו תיתוברת השא .1

 1941 תנש ףוסב בובלסינטסב התפסנ ,תופש 5 העדי ,תנווגמו

 1904 תנשב דלונ .גינפרבליז םייח והיעשי ןב (קנה) יבצ בקעי ריד

 דמל כ"חא .הניו תטיסרבינוא םעטמ הרבחה יעדמל רוטקוד .בונרטב

 וייח תונש ךשמב רגו "םימי העבש לע דדנ, םינמרגה תשילפ רחאל .האופר

 (18.8.61) א"כשת לולא 'ו םויב רטפנ .הדירולפ ,ימאימב תונורחאה

 בונרטב הדלונ .גינפרבליז תיבל ,לזומ אבא םהרבא ריב הדלונ תרמ

 םילוחה תיב) תירוביצ תינקסע ,ץרמ תלעבו ליח תשא .188) תנשב ךרעב

 1942 ץיקב בונרטב התפסנ .(בונרטב ו"ציוו ,ידוהיה

 ה"בצנת

 : םיחיצנמ

 ,הלעבו (גינפרבליז הדנה) גניבליס ןלה ריד יפורפ
 וקיר-וטרופ

 ,ביבו גרבנטסק-גינפרבליז תידוהי ריד
 קרוי-וינ

0 
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 גינפרבליז (ףלאוו) באז ןימינב תחפשמ רכזל

 גינפרבליז ליזייר 'בג
 ףיסכ .ז ר"ד לש ומא

 אבא םהרבא ריב (ףלָאװ) באז ןימינב 'ר
 תונשב הברה לעפ .1881 תנשב דלונ .גינפרבליז

 ,ץרא ךרד םע הרות דומלת דחיא ,תורצקה וייח

 ידסיממו תינויצה העונתה ינושארמ ,תופש עדי

 בונרטב יחרזמה תעונת

 (1907) ח"סרת תרצע ינימש םויב רטפנ

 "ליז ןמלז רואינש 'ר תב הטני ליזייר תרמ

 (היסור) ביצידרבב הדלונ .בורודוח תיבל גינפרב

 ,תווצמב הקודאו העונצ לארשי תב .1883 תנשב

 ךוניחל הייח לכ תא השידקהו 24 ליגב הנמלאתנ .תינקדצו חור תליצא

 (1942 ינוי) ב"שת ןויס ,הלודגה הטיחשה ימיב בונרטב התפסנ .הידלי

 בונרטב הדלונ .גינפרבליז באז ןימינב 'ר תב הטיא לידנה תרמ

 תא הדמל .תילגנאו תינמרג תועוצקמב הטיסרבינוא תכמסומ .1906 תנשב

 .בונרטב "הרורב הפש, תרבח לש היסנמגב היתועוצקמ

 (1942 ינוי) ב"שת ןויס בונרטב הלודגה הטיחשה ימיב התפסנ

 ה"בצנת

 : םיחיצנמ

 ב"בו (גינפרבליז) ףיסכ הירכז ריד
 ביבא-לת



 םלוע ןורכול

 בקעי ןב ןדייז יבצ לארשי

 (רטפנ)

 דייז הירא הדוהי
 יבצ לארשי ןב

 לאומש תב ןדייז הכלמ

 םפנש הדניה

 יבצ לארשי תב

 םפנש םהרבא

 םפנש הנח

 דייז השמ
 יבצ לארשי ןב

 דייז הקבר

 השמ תב ןדייז הרובד

 השמ תב ןדייז הדליטמ

 השמ ןב ןדייז קלול

 דייז והילא
 יבצ לארשי ןב

 הייז הדניה

 והילא תב ןדייז הדליטמ

 והילא ןב ןדייז םהרבא

 והילא ןב ןדייז בקעי

 יה

10 
00 

 2 ר
 יב

 ןדייז הכלמ ותשאו ןדייז הירא הדוהי

 ד"יה -- .האושה ימיב ופסינ

 : חיצנמה

 (ןדייז) ןודיצ בקעי

 הוקת-חתפ



 רכזל דע לג

 הלעג דלפשריה-ןמרבליז
 םידליה 2 םע הקטעי ןמרבליזו

 ה

 דרפנַאמ ךייררעסאאוו םע טַאנ תיבמ הקטעי ןמרבליז

 דלפשריהיןמרבליז תיבמ הקמולב ותשאו םלהליוו הנילַאכימ הידלי

 ד"יה -- .םיצאנה םיררוצה י"ע וחצרנ םלוכ

 דורב םרכז יהי

 : חיצנמה

 ןמרבליז (ןומולאס) המלש
 קרוי-וינ--ןילקורב
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 | ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד ןקילייה רימ

 דניקסיז ַאטַאלז
 רַאבסָארג .בעג

2 

 ןַאמ .בעג דניקסיז הילתנ דניקסיז הליפָאעט

 האושה ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא

 : דעצ ןיא טקיבייארַאפ

 דניקפיז החפשמ

 ןילרעב



 קנעדנַא ןקילייה ןיא ןוא רעיורט ןקידנעטש ןיא

 ועטסעווש ןוא ,ןועטלע ערעייט ערעזדנוא ךָאנ

 רעדניק ןוא רענעמ ערעייז טימ

 והיעשי ןב רעגניז דוד בקעי : רעטָאפ

 -- הסנרפ ףיוא טעברַאעג רעווש םגה ,דיי רעכעלרע רענעדײשַאב א

 רעשידיי א ראפ טגרָאזעג ןוא זיוה קידובכב א טריפעג רע טָאה

 רעדניק ענייז ןופ גנואיצרעד

 בקעי תב רעגניז הנח רתסא : רעטומ
 טימ ,טעװערָאהרַאפ דימת .עמַאמ רעשידיי א ןופ המשנ ערעייט א

 רעדניק ןוא ןאמ ריא ראפ ןבעגעגרעביא ןבעל ןוא בייל

 בקעי תב רעגניז חרש המולב :רעטסעווש

 בקעי תב רעגניז עבואט ליטנעי : רעטסעווש

 בקעי תב רעגניז .בעג ןאמפַארג האל : רעטסעווש

 יבצ ןב ןאמסָארג לאומש :רעגַאווש

 לטיימ ןוא ףסוי :רעדניק ערעייז ןוא

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : רעצ ןיא ןקיבײארַאפ

 רענניז ףסוי ןוא בהרבא רעדירב יד

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט
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 א םוצ

 םיובנענעט החפשמ

 הייח יורפ ןייז ןוא םיובנענעט ןועמש : סטכער ןופ ןציז

 סָארג רַאקפָא א"חלבי :סטכער ןופ ןעייטש

 חלבי : סקניל ןופ ןעייטש ןועמש ןב םיובנענעט יבצ א

 בקעי ןב ןועמש םיובנענעט : רעטָאּפ

 לארשי תב היח םיובנענעט : רעטומ

 ועמש ןב םיובנענעט (בייל) ןָאעל : רעדורב

 ןועמש תב םיוכנענעט ַאקנַאה : רעטסעווש

 ןועמש תב םיובנענעט ַאקנָאט : רעטסעווש

 ד"יה -- .םיצאנה םיררוצה י"ע ופסינ םלוכ

 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : ןקיבייארַאפ

 םיובנענעט .בעג רעטנרעלעג אנימ םיובננט יבצ
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ לארעי--הינתנ
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 קנעדנַא ןקילייה ןיא

298 

 גינָאה ענעה הרש

 רעלַאט ריאמ רעלַאט בקעי

 ריאמ ןב רעלַאט לשרעה :רעטַאפ

 בקעי תב רעלַאט הנח :רעטומ

 לשרעה תב רעלַאט .בעג סוארטש הרובד : רעטסעווש

 לשרעה ןב רעלַאט בקעי : רעדורב

 לשרעה ןב רעלַאט ריאמ ; רעדורב

 סוארטש לדנימ ,םקעי ,המלש :  רעדניק-סרעטסעווש

 המלש ןב פוארטש קענעה : רעגָאװש
 לדנימ תב גינַאה ענעה הרש : עמומ

 ןאמרעבליז דבכוי : ןירעגעווש

 "יה -- .האושה ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא עלא

 ה"בצנת |

4% 

4 

 רעלַאט לדנעמ ןוא לרעב | :ןקיבייארַאּפ
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ



 קנעדנַָא ןקילייה ןיא

 שטיווָאבוקַאי ַאדיא שטיװָאבוקַאי סוקרַאמ

 יבצ ןב שטיווָאכוקַאי רָאטקיװ פוקרַאמ : רעטָאפ

 כימ תב שטיװָאבוקַאי אדיא : רעטומ

 רָאטקיװ סוקרַאמ ןב שטיווָאבוקאי השמ :רעדורב

 ד"יה -- .םיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ה"בצנת

 ; ןקיבייאראפ

 שטיווָאבוקפי בקעי ,םואבלץפּפַא ַאלַאמ

 ןרָאגבייל אינעג ,גרעבסַארטש ַאנילַאה

 שטיווָאבוקאי ןָאעל
 זירַאּפ

 עי יי יי ר רב עט יי 1 אב ו טה ככ חת אי קי רעיא
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 ה צ נ ןור כזל

 דול ה מ ל ש ל כ ;וניבא

 רלמיר תיבמ ח ר ש ץ כ :ונמא

 ד"יה -- .ץיוושואב םיצאנה םיררוצה י"ע וחצרנ

 ה"בצנת

 ; םיחיצנמ

 רלמיר םהרבאו הימחנ

 לארשי

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 לארשי ןב שטיווָאנכָאי שיבייל :רעטַאפ
 השמ תב שטיווָאנכָאי לידניירב :רעטומ
 שיבייל תב שטיווָאנכָאי אניגער : רעטסעווש

 שיבייל ןב שטיווָאנכָאי השמ : רעדורב
 שיבייל תב שטיװָאנכָאי עדניה : רעטסעווש
 שיבייל ןב שטיווָאנכָאי לאיחי : רעדורב
 שיבייל ןב שטיווָאנכָאי רודגיבא : רעדורב
 שיבייל תב שטיװָאנכָאי אליצ :רעטסעווש
 שיבייל תב שטיווָאנכָאי עגייפ : רעטסעווש
 שיבייל תב שטיווַאנכָאי עדלָאג : רעטסעווש

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : ןקיבייאראפ

 שטיווָאנכָאי ריאמ
 שטיװָאנכָאי אניגער יורפ ןוא

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

00 



 ,ןרעטלע עביל ערעזדנוא ןופ קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רעדניק ןוא רעדירב ,רעטסעווש

 רשא ןב רעפואל םירפא :  רעטָאפ

 דוד השמ תב רעפואל לזייר : רעטומ

 םירפא תב רעפואל .בעג רעש חרש  :רעטסעווש

 השמ ןב רעש םולש :ןאמ ריא

 םולש ןב רעש ףסוי :רעדניק ערעייז

 םולש ןב רעש לאיחי

 םולש ןב רעש םהרבא

 םירפא ןב רעפואל רשא ;  רעדורב

 םהרבא תב רעפואל אלעה :יורפ ןייז

 רשא ןב רעפואל לאיחי ;רעדניק ערעייז

 רשא ןב רעפואל רוד השמ

 רשא תב רעפואל הנח

 םירפא תב רעפואל .בעג טרָאּפַאּפַאר הכורב :רעטסעווש

 םולש ןב טרָאּפַאּפַאר יאתבש  ;ןַאמ ריא

 רעדניק 3 ערעייז ןוא

 לטָאמ תב רעגנַאל חאל :רעגיווש

 עשוהי ןב רעגנַאל ףסוי : רעווש

 ףסוי ןב רעגנַאל ריאמ עשוהי | :ןיז ענייז

 םהרבא תב רעגנַאל הקבר יורפ טימ

 ףסוי ןב רעגנַאל ןַאמסיז

 ףסוי תב רעגנַאל הנח

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ! ןורכז רעזדנוא ןיא ןביילב דימת טעוו ריא

 ה"בצנת

 : ןקיבײארַאפ

 םואבלעטייט הרופצ ןוא חספ
 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט
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 הצנ ןורכול

0 

 (טעמָאכ) טעמָאק תיבמ סעקשטַאשט אדניה (טעמָאכ) טעמָאק תיבמ בואל רתסא :תבשוי
 -ָאק בקעי ונתח בואל יכדרמ : ןימימ: םידמוע

 בואל תיבמ האל ותשא םע ךיירנר

 המלש תב (טעמָאכ) טעמַאק תיבמ בואל רתפא

 ףלָאװ ןב בואל יכדרמ :הלעב |

 יכדרמ תב בואל תיבמ ךיירנרָאק חאל :םתב

 ךיירנרָאק םקעי :הלעב םע

 הקבר : םתדליו

 המלש תב (טעמָאכ) טעמָאק תיבמ סעקשטַאשט אדניה
 הדליו הלעב םע

 ד"יה -- .האושה ימיב ופסנ םלוכ

 : םיחיצנמ

 ב"הרא ,בואל תיבמ ךאדרַאב (אמרעב) אלייב

 ד לארשי ,(טעמַאכ) טמוח םהרבא רי



 םלוע רכּול

 ד"יה ,םיצאנה י"ע חצרנ ילא ןב דנוניל םהרכא יבא

 היסורב 1942 תנשב הרטפנ דנוניל הנח ימא

 ד"יה ,םיצאנה י"ע החצרנ ,ילא תב בוארטניו הנלה יתדוד

 'וע ,רגמ ידוד ןב

 םיצאנה י"ע החצרנ דנוניל הדלוג יתבס

 ! ךורב םרכז יהי

-- 

 דנוניל םהרבא :ןימימ םיבשוי

 עצמאבו הדלוג ומאו

 -- 4 ליגב הנימ א"חלבת ותב

 ןג-תמרב הרג ןמלגנא םויה

 הנימ א"חלבת :ןימימ םידמוע

 הפיחב הרג דנוניל תיבמ לשגו

 הנלה ןיטשרבליז קרמ ד"וע

 | הנחו ,דנוניל תיבמ בוארטניוו

 .דנוניל

 בונדטב היה ל"ז דנוניל םהרבא

 ןמגרות ,ךמסומ תונובשח רקבמ

 תיב לש גולופרגו ןידה תיבב

 .יזוחמה ןידה

 רוביצ יכרצב קסעתה אוה

 ; החיצנמ

 םהרבא תב דנוניל תיבמ ןמלגנא אנימ
 ןג-תמר

 ח צנ ןורכול

 ףסוי תב (דנר) רדל הניגר רהא ןב רדל ילתפנ

 ילתפנ ןב רדל ףסוי ילתפנ תב רדל הנא

 ילתפנ ןב רדל ןמרה

 ה"בצנת .ד"יה -- .םיצאנה םיררוצה י"ע וחצרנ םלוכ

 : חיצנמה

 עבש-ראב ,רדל ףלודא
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 קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 ןאמרעה ןב ןרָאקנעבעל בייל
 קאזיא תב ןרָאקנעבעל המחנ =

 בייל ןב ןרָאקנעבעל דַאפרַא
 םהרבא ןב ןורבנעפיט"רעזיצ לאומש
 םירפא תב ןורבנעפיט"רעזיצ הילַאזָאר
 לאומש ןב ןורבנעפיט"רעזיצ לארשי
 לאומש תב ןורבנעפיט-רעזיצ אניבָאס
 לאומש תב ןורבנעפיט"רעזיצ אדיס

 "יח -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 .א .ס .וא ,ןרָאקנעבעל םיואל

 דיייה סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא ,טניירפ עביל עניימ ןופ קנעדנָא םוצ

 ןַאמרעה רעגניסעמ ןשש עי די
 אלעב יורפ ןוא 1

 סוקראמ רעגניסעמ
 אנימ יורפ ןוא

 טנומגיז רעלימ
 אינוב יורפ ןוא

 דרַאנרעב רענלעפאק
 יורפ ןוא

 אקלייב רעדנָאלב"סייוו

 סוקרַאמ רעגניסעמ ,(--) ,רעגניסעמ אנימ : סטכער ןופ
 : טקיבייארַאּפ רעל .בעג ָאלינרָאק אניגער

 לארשי ,ָאלינרָאק ףסוי
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 קנעדנָא ןקילייה ןיא

 (רעזייוו) שטיװַאקדרַאמ אמיס רעטומ ןיימ

 שטיווָאקדרַאמ לחר"עזיור : רעטסעווש ןיימ

 גרעבסגינעק לטיא :רעטסעווש ןיימ

 וארג ַאלַאל : רעטסעווש ןיימ

 (רעזייוו) שטיווָאקדרַאמ ןרהא :רעדורב ןיימ

 (רעזייוו) רונש לואש :רעטעפ ןיימ

 רונש הנח רעטכָאט ןוא לטַאמ :עמומ ןיימ

 ד"יה -- .ןברוח ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 ; טקיבייארַאפ

 (שטיווָאקדרַאמ) קָאטשנעניב אניגער
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 םירפא ןב ערימ לאומש :  רעטָאפ ןיימ

 שירוא תב ערימ לסעּפ :רעטומ ןיימ

 לאומש תב ערימ עמילב :רעטסעווש ןיימ

 לאומש תב ערימ לטפעז : רעטסעווש ןיימ

 לאומש ןב ערימ לרעב : רעדורב ןיימ

 ערימ עבואט :ןירעגעווש ןיימ

 לאומש ןב ערימ שירוא :רעדורב ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ ,ערימ לרעמ

5 



206 

 ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנַא םעד ןקילייה רימ

 םיבורק ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע

 .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא לרעמ (קַאזיא) קחצי
 ד"יה

 רעטעטשדנַארב םייה רעד ןופ לרעמ הבוט יורפ ןייז ןוא
 ןברָאטשעג

 רעטעטשדנַארב םייח רעד ןופ םורטש אנעל

 "יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא רעטעטשדנַארב תור
 ד"יה

 ,םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא םורטש קעפטאנ : רעגָאװש
 ד"יה

 ןברָאטשעג -- רעייפ שרעה

 ןברָאטשעג -- רעייפ הקבר

 -ןרָאק םייה רעד ןופ ַאלָאל יורפ ןייז ןוא רעייפ לארשי
 ןברָאטשעג

 ןאמגרעב ןעלעה
 רעייפ םייה רעד ןופ

 ןאמגרעב קעלַאז רעגָאװש
 דניק רעייז טימ

 םיחצור עשיצנ יד ךרוד טכרבעגמוא
 ד"יה

 רעטעטשדנַארב-סענייא אלַאמ ;ןקיבײארַאפ

 רעטעטשדנַארב-רעייפ אזיג

 רעייפ והיעשי
 עדַאנַאק--ָאטנָארַאט



 םלוע רכול

 הלעב לש ורבק די לע המקוה וז הבצמ

 בונרטב ןימלעה תיבב ריפס קיזיא 'ר

 1942 לירפאב 15-ב בונרטב הרטפנ ,גיזיא תשא הרלק ריפס :ימא

 ד"יה -- .האושה ימיב התפסנ ,חלוי רגרכנייוו ריפס :יתוחא

 ה"בצנת
* 7 
 ע רעצב שדקומ 9

 ןילרב ,ןועמש ריפס דיוע

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 םהרבא וב ןאמקופ םייח רעטָאפ

 הקבר תב ןאמקוס לדנייש רעטומ

 םייח ןב ןַאמקוס עשוהי רעדורב

 םייח ןב ןַאמקוס םהרבא רעדורב

 םייח תב ןַאמקוט לחר רעטסעווש

 םייח ןב ןַאמקוס ןסינ רעדורב

 עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא
 ד"יה --- .םיחצור

 ה"בצנת

 ןַאמקוס תחפשמ

 : ןקיבײארַאפ

 ןאמקוס .בעג טָאר אלאס

 ןאמקוס .בעג זואהיינ אלעה

  עדַאנַאק--לַאערטנָאמ
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 יי יב שא בי נאק האש ראה = עד שב בא = יא ר אט ה ו

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רערנעלגנע בקעי םהרבא רעטָאפ
 םיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 תב רעדנעלגנע הנח רעטומ

 -עגמוא -- ךיליירפ רזעילא
 ד"יה -- .סיצַאנ יד ךרוד טכַארב

 ןב רעדנעלגנע לדנעמ רעדורב
 טכַארבעגמוא -- בקעי םהרבא
 ד"יה -- .םיצַאנ יד ךרוד

 ןב רעדנעלגנע לאומש רעדורב

 טכַארבעגמוא -- כקעי םהרבא

 ד"יה -- .םיצַאנ יד ךרוד

 תב ךיליירפ ליסעּפ יורפ ןיימ
 ,ןיטשנעמולב לצרעה ילתפנ
 1963 ןיא ָאטנָארָאט ןיא ןברָאטשעג

 "ולב לצרעה ילתפנ רעווש ןיימ
 ןיא ןברָאטשעג ,ןייטשנעמ
 ענרָאט

 ןייטשנעמולב םידי רעגיווש ןיימ
 סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא ךיליירפ ליסעפ

 סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא לצרעה ילתפנ ןב ןייטשנעמולב ריאמ רעגָאווש ןיימ
 "יה -- ,סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא לצרעה ילתפנ תב רתפא ןירעגעווש ןיימ :

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 ךיליירפ (ןָאעל) רזעילא
 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 םלוע רכול

 יצירואמ טרהלעגנע רנייגניא אננאוי ץנרעמופ

 רוטרא טרהלעגנע ריד אקשיצנארפ ץנרעמופ

 הניבלמ רבאפ"טרהלעגנע

 ד"יה -- .האושה ימיב ופסינ

 ה"בצנת

 ; םיחיצנמ

 ץנרעמופ אקנלבו ףלודא
 םייתעבג

 אש טוככבקה 0/0 מ הפ הכו הוכה בייט לי יהי וקו ר ר טי א רע = יע
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 יי יי קא יא טא עשר שי עי יי רע יי יש

 םלוע רכול

 הבנק החוב כ הנקהבמ בגב הכח תנסי נונו ופההקק שכה נג געלע עקל גע עב נעבל, לע טענער טעטש

 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 הקנאה ץענרעפ סירפ

 : רעדניק ןוא

 הליראמ ץנערעפ

 לימע ץנערעפ

 םיחצור עשיצָאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ד"יה

 ה"בצנת

 : טקיביײארַאּפ

 ןאמרעבליז ןומולאס

 (קרַָאידוינ) ןילקורב

 לשיפ ןב רשילפ ןָאיל"רזעילא יבא

 היבוט תב רשילפ הבואט ימא

 ןואיל ןב רשילפ דלופואיל יחא

 האושה ימיב ופסינ

 ! ךורב םרכז יהי

 : י"ע שדקומ

 היבחרמ ץוביק ,רשילפ בקעי

 קנעדנָא ןקיבייא ןיא

 ילע ןב שיפ םייח רעטַאפ

 (טראבסָארג) שיפ לזייר רעטומ
 ןמלק תב

 םייח ןב שיפ ילע :רעדירב עניימ

 םייח ןב שיפ דוד

 םייח תב שיפ הכח :רעטסעווש עניימ

 םייח תב שיפ אלייב

 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכרבעגמוא
 ד"יה

 ה"בצנת

 : טקיבייארָאּפ

 (רעננוא) שיפ אדניה

 עדַאנַאק--לַאערטנַאמ
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 םלוע רכול

 םייח לעכינעפ

 הרש לעכינעפ

 אלייב לעכינעפ

 רעלצנַארק אדיא לעכינעפ

 דרנרעב לעכינעפ

 -- .םיצאנה םיררוצה י"ע ופסינ

 ה"בצנת

 לעכינעפ תחפשמ

 : חיצנמה

 קאזיא לץעכינעפ
 הפיח

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רזעילא יבצ ןב רדופ לארשי

 קחצי תב פואט הויר

 לארשי ןב בואט הירא

 הירא ןב בואט ראזאל שרעה

 הירא ןב םואט השמ

 הירא תב דואט אלייב

 םהרבא ןב ןפשנירג קחצי

 הדוהי םחנמ ןב רנרעוו ףלָאװ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבײארַאפ

 לארשי -- ינדרוק ,בואל הנח
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 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 -- ריאמ ןב לאומש לעטטעצ רעטָאפ ןיימ
 1965 ןיא ָאטנָארָאט ןיא ןברָאטשעג

 -- בד רכששי תב אליצ לעטטעצ רעטומ ןיימ
 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 -- לאומש ןב באז לעטטעצ רעדורב ןיימ
 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 -- לאומש תב הרש לעטטעצ רעטסעווש ןיימ
 םיחצור עשיצאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ד"יה -- .סיצַאנ יד ךרוד טכארבעגמוא -- יקפניזינ החפשמ ןוא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט ,לעטטעצ ףסוי

 םלוע רכול

 מיירפ םוחנ :יבא

 מיירפ חמא :ימא

 : יתוחא

 קינלצ (לחר) חיזור
 ןמיירפ תיבמ

 :יתוהא
 מיירפ (הבוט) היזיג

 ןמיירפ תחפשמ

 ! ךורב םרכז יהי -- יה -- .האועה ימיב ופסינ

 ; חיצגמה

 ןגז-תמר ,ןמיירפ ףסוי
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 ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנַא םעד ןקילייה רימ

 יכדרמ ןב םפיז קחצי :רעטַאפ

 היעשי תב פפיז םירמ :רעטומ

 קחצי ןב לאומש | :רעדורב

 קחצי תב ססיז .בעג ,גרעברעכיב הבואט :רעטסעווש

 גרעברעביב ריאמ  ;ןַאמ ריא

 לאירבג ןוא יכדרמ ,היעשי ,ףסוי ; רעדניק ערעייז טימ

 קחצי ןב םסיז רכש :רעדורב

 קחצי תב ססיז .בעג ןאמדירפ אשאש | :רעטסעווש

 םייח ןב ןאמדירפ לדנעמ םחנמ ;ןַאמ ריא

 טעמורפ ןוא םהרכא :רעדניק ערעייז טימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 סםיז יכדרמ לשרעה

 (ןאמדלָאג) סםיז הרש

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 םההצואטאקההאקאטעגעש טעקע רשע ר בעק טרער

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 שיבייל ןב קנילפ רשא :רעדורב ןיימ

 קנילפ חרש :יורפ ןייז

 אניגער ןוא ףסוי : רעדניק ערעייז טימ

 שיבייל ןב קנילפ רעזייל | :רעדורב ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 קנילפ-ןאמדלָאג םהרבא

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ
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 קנעדנַא ןקיבייא םֹוצ

 הירא ןב םואבנעגייפ לאומש :  רעטָאפ ןיימ

 ןמלז המלש תב םואבנעגייפ לדנימ :רעטומ ןיימ

 לאומש ןב םואבנגייפ רזעילא : רעדורב ןיימ

 לאומש ןב םואבנעגייפ םהרבא :רעדורב ןיימ

 לאומש תב םואבנעגייפ אלעדא :רעטסעווש ןיימ

 לאומש ןב םואבנעגייפ (היעשי) קעיאש :  רעדורב ןיימ

 לאומש תב םואבנענייפ אלאס :רעטסעווש ןיימ

 לאומש ןב םואכנעגייפ שיבייל רעדורב ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 ןמלק םואבנעגייפ סקאמ

 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 ה ודנה דענג נעט פענע טבע בנעט עט טעג טעקע בעט רשע ערע עלען עטבעב קט נר ו טטע טגקב

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 ןרעייט ןיימ ןופ סנבעל ענעטינשרַאפ גנוי יד ןופ

 והילא ןב ךָאלבָאנק ףסוי רעטַָאפ

 רערעייט ןיימ ןופ

 ףסוי תב ןיילק .בעג ךָאלבָאנק דבכוי רעטומ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז סָאװ

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 ןיילק .בעג ןאמוינ עקנאה
 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 אי יע בע בי יפות ושהה שי ינאי א יט ראש יא ר א יב
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 | םלוע וכול

= 

 יי 2 <

 ןמשאטופ תיבמ םירמ רבאפ לרעב ןמשאטופ ןמשאטופ תיבמ הטרעב ץלוהפאלק

 ד"יה -- .םיצאנה םיררוצה י"ע וחצרנ םלוכ

 ה"בצנת

 : החיצנמה

 ןמשמאטופ) ולינרוק אניגר

 לארשי
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 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

0 0 2 2 

 ַאלינרָאק טידע

 ָאלינרָאק אניגער רעטומ רעביל ןיימ = ||
 טידע לרעטסעווש ןיימ ןוא

 םיחצור עשיצאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ה"בננת == == ד"יה

 : טקיבייארַאפ

 ַאלינרָאק .בעג דלָאגנייפ אנילאה
 ןוראמ ָאלינרָאק רעל .בעג ָאלינרָאק אניגער

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רעטָאפ

 (ןאמדיז) טכענק לאקזחי
 רעטומ

 (ןאמדיז) טכענק עקרעפ -}
 רעטסעוש }

 (ןאמדיז) טכענק אלאס = |

 ר

 אקזהי תב

 רעדורב

 (ןאמריז) טכענק שיבייל = 4 7

 -ַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ד"יה -- .םיחצור עשיצ

 אלאס רעטכָאט ןוא טכענק עקרעס ה"בצנת טכענק שיבייל

 : ןקיבייארַאפ

 ןאמדיז) טכענק עביל ןוא דוד ,םהרבא
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ



 יי יב א א יצא יב א יע ימי טי טו

 םלוע רכזל

 גרבנזיא-שטייק הלימ יתוחא ימא יבא
 לארשי תב שטייק--ןמליפש לחר והיעשי ןב שטייק לארשי

 האושה ימיב וחצרנ םלוכ

 ! ךורב םרכז יהי

 : םיחיצנמה

 שטייק קחצי
 רציורק--שטייק הלדאו

 ץרפמה-ןיע ץובק
0-2 

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 לאעמשי ןב ץרָאק קחצי :רעטָאפ
 ןתנ תב ץרָאק הרוכד :רעטומ

 קחצי ןב ץרָאק ףלָאװ השמ :רעדורב

 הרש ןוא שיבייל :רעדניק ערעייז טימ םהרבא תב ץרָאק הרופיצ
 קחצי ןב ץרָאק םייח רתלא :רעדורב
 קחצי ןב ץרָאק הירא לאומש ;  רעדורב
 קחצי תב ץרָאק הקבר הנח :רעטסעווש
 רזעילא ןב םייוויילב סחנפ קחצי : רעדורב

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת
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 : ןקיבייארַאפ

 ץרָאק .בעג דלפנייטש ץקייה
 עדַאנַאק--ָאטנָארָאט
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 הצנ ןווכזל

 ולינרוק (הדירפ) טמורפ : ונתוחא

 םולש ןב ולינרוק םייח :וניחא

 האושה ימיב ופסינ םלוכ
 ! ךורב םרכז יהי

 לינרוק ןושרג לינרוק ףסוי | : םיחיצנמה
 ולינרוק ןרהא ולינרוק קחצי

 לארשיב םלוכ



 קעגנער רעשט עג צבע ר שענער נעט

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 ןיבור רעדנַאטקעלַא רעטָאפ ןיימ
 ןיבור ַאניטסענרע רעטומ ןיימ

 ןיבור וואלסינאטס .רגמ רעדורב ןיימ

 טָאלבנעזַָאר"ןיבור אניבלַא .רגמ רעטסעווש ןיימ
 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 ; טקיבייארַאפ

 וואלסינָארב ןיבור ר"ד
 (בונרט) ענרָאט

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 תילונראמ המלש תב גרעווכואר םירמ
 גרעווכואר ילע ןב גרעווכואר ראזאל
 גרעווכואר ראזאל תב גרעווכואר תור
 גרעבכואר ראזאל ןב גרעבכואר ןָאעל
 תילוגראמ םוחנ ןב תילוגראמ ןַאמָאלַאס
 דראבסָארג ןנחוי תב תילוגראמ אקעבער

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 : טקיבייארַאפ

 תילוגראמ ןָאעל
 לאערטנָאמ

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רודגיבא תב גרעבנעזַאר לטיג :רעטומ ערעייט ןיימ ןופ

 : רעטסעווש עביל עניימ ןופ
 השמ תב גרעבנעזַאר םירמ
 השמ תב גרעבנעזַאר הרש

 השמ ןב גרעבנעזָאר ןמלק :רעדורב ןביל ןיימ ןוא

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 גרעבנעזָאר לארשי
 עדאנאק -- ָאטנָארָאט
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 םישודקה חצנ ןורכזל

 סיצאנה םיחצורה י'ע ודמשוהש

 הישת טלכנזור טידנב

 ב"שת טלכנזור םירמ

 גישת טלבנזור קחצי

 גישת טלבנזור הליצ

 גישת םלכנזור הדלוג

 ! ךורב םרכז יהי

 טלבנזור םהרבא תמשנו

 תירבה תוצרא טיורטדב ,ז"כשת ולסכב י"ט יגרט ןפואב רטפנש

 : םיחיצנמ

 ותחפשמו טלבנזור ףלָאװ

 הדנק--וטנורוט

 הו ריר -- ₪ .[ . = נ0נ-/-[].-ק-

 קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 רעדירב ערעייט עניימ ןופ

 ךאכנייר ףסוי

 ךַאבנייר לארשי

 ךאכנייר ןושרג םהרבא

 ךַאבנייר דוד

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 ךאבנייר סקַאמ
 ָאיהָא-יטאניצניצ
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 קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 הנח יורפ ןוא טָאר לרעב :טָאר עילימַאפ

 היח ,עגייפ ,לריצ ,בקעי ,האל :רעדניק טימ

 גינָאה עגייפ

 גינָאה ענעה היח ןוא השמ

 :סעילימַאפ ערעייט ערעזדנוא ןופ

 : (גינָאה) גרעבלעזאה ןוא : טָאר

 גינאה השמ : רעטָאפ טָאר לרעב :רעטַאפ

 גינָאה ענעה היח :רעטומ טָאר לריצ ; רעטומ

 גינַאה הגייפ :רעטסעווש לרעב תב טָאר הנח :רעטסעווש

 גינַאה קענאמ :רעדורב לרעב תב טָאר הגייפ :רעטסעווש

 גינָאה החמש :  רעדורב לרעב תב טָאר האל ;רעטסעווש
 לרעב ןב טָאר בקעי :רעדורב

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 גינָאה) גרעבלעזאה לדנעמ ;ןקיביײארַאפ

 (טָאר) גרעבלעזאה אניגער ןוא
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

| | 
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 חצנ ןווכול

 גרכנזור םולש ;סיג

 גרבנזור הדלוג :תוחא

 גרבנזור הרש :תוחא תב

 תרבנזור ןתנ :תוחא ןב

 ררל לחר :תוחא

 האושה ימיב ופסינ םלוכ

 !רורב םרקז יהי

 גרבנזור תחפשמ

 : החיצנמה

 ןטיירפ--ןםרגניפ הישיו

 ןג-תמר

 קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 קָאטשנעזַאר החמש : רעטָאפ
 קָאטשנעזַאר עטלַא : רעטומ

 רעדניק ןוא ןַאמ ןטימ החמש תב סופלַאק ארַאד : רעטסעווש

 רעדניק ןוא ןאמ טימ החמש תב דלָאווכַאפ הוח : רעטסעווש

+4. 

 רעדניק ןוא ןַאמ טימ החמש תב קָאטשנעזָאר הנח :רעטסעווש

 רעדניק ןוא ןַאמ טימ החמש תב קָאטשנעזָאר לחר : רעטסעווש

 רעדניק ןוא יורפ טימ החמש ןב קַאטשנעזַאר ןפונ : רעדורב

 החמש ןב קַאטשנעזַאר םהרבא : רעדורב
 החמש ןב קָאטשנעזָאר לארשי :רעדורב

 רעדניק ןוא יורפ טימ החמש ןב קָאטשנעזָאר שרעה : רעדורב

 .חחמש ןב קָאטשנעזַאר לרעב : רעדורב

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 קָאטשנעזָאר דוד

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ
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 ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד ןקילייה רימ
 תוחפשמ ערעייז ןוא רעטסעווש עביל ,ןרעטלע

 דניקסיז סחנפ ןוא לחר ,רעלספא שיבייל ןוא הרש ,דנאר ןתנ : סקניל ןופ ןעייטש

 רעגנעוו הדוהי ןוא הסדה ,רעדנע עדלעז ,דניק ןוא דנאר לדנימ :סקניל ןופ ןציז

2 2 

2 
2 

 : סקניל ןופ

 רעלספא ךורב

 רעלספא לחר

 רעדנע הקבר

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא עלַא ןענעז סָאװ

 ה"בצנת

 : ןקיבייארַאפ

 רעגנעוו לעגייפ ןוא םהרבא
 קרָאידוינ

 יי יע יי עי יע יע צוק

29 



 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 היבוט השמ ןב ןַאמכייר המלש

 םהרבא תב ןַאמכייר לחר

 המלש ןב ןאמכייר םייח :ןוז

 המלש תב ןַאמכייר (עשעפ) אפעפ : רעטכָאט

 ד"יה -- .םיחצור עשיצנ יד ךרוד טכַארבעגמוא

 ה"בצנת

 : ןקיבייארַאפ

 רעגניז ףסוי ןוא םהרבא
 עדַאנַאק -- ָאטנָארָאט

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 יבצ ןב ןעציּפש םָארטש לארשי
 ןרהא םייח תב ןעציפש םָארטש עגייפ
 לארשי תב ןעציפש םָארטש עדלעז
 ןעציּפש םָארטש עקנַאה
 יכדרמ ןב רעבאה קחצי
 ןסינ תב רעבַאה עלייב
 קחצי ןב רעבַאה יכדרמ
 קחצי ןב רעבַאה השמ
 קחצי ןב רעבַאה לדנעמ
 קחצי תב רעכַאה .בעג ןירג עדניה

 קחצי תב רעבַאה ,בעג טעלעגנַאפש הרש
 קחצי תב רעבַאה .בעג רעביירש המולב
 קחצי תב רעבַאה ליטנעי
 קחצי תב רעבַאה .בעג ףרָאדסנַאמ הוח
 קחצי תב רעבַאה ַאלעה

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : ןקיבייארַאּפ

 יורפ ןוא ןעציפש םָארטש םייח

 ןעציפש םָארטש לחר

 עדַאנַאק -- ָאטנָארָאט
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 ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנַא םעד ןקילייה רימ
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 יורפ ןיימ -- יכדרמ תב ןרָאּפש עדניה

 םיחצור עשטייד יד דרוד טכַארבעגמוא

 ןוז ןיימ -- ןרהא ןב ןרָאּפש (קענעה) םייח
 -טכַאלש ןפיוא דלעה ץלַא ןעמוקעגמוא

 1945 רָאי ןיא דלעפ

 םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא ,ןוז ןיימ -- ןרהא ןב ןרַאפש (קענָאמ) יכדרמ םהרבא

 עגייפ יורפ ןייז ןוא םהרבא ןב ןרָאּפש המלש

 סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- רעדורב ןיימ

 רעטסעווש ןיימ ,םהרבא תב רענסָאמ לרימ
 ןַאמ ריא -- עושוהי ןב רענפָאמ םייח
 םהרבא תב ןרָאפש .בעג ןייטש אשָאט

 רעטסעווש ןיימ
 ןאמ ריא - ןייטש קחצי

 ןירעגעווש ,יכדרמ תב קינילג הכלמ
 רעגָאװש -- ןַאמ ריא ,קינילג םייח
 יכדרמ ןב םייוויילב ריאמ
 יורפ ןייז ,פייוויילב עטנעי
 רעגָאװש ןיימ ,יכדרמ ןב םייוויילב ריאמ
 סייוויילב עטנעי יורפ ןייז ןוא

 ןוא סנירעגעווש ,רעטסעווש עניימ עלַא ךיוא

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז סרעגָאװש

 ה"בצנת -- -- ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד

 : ןקיבייארַאפ

 לַאערטנָאמ ,ןרַאֿפש ןמלז ןוא ןרהא



 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 : רעטָאפ

 עשוהי ןב רענסָאמ םייח

 : רעטומ

 םהרבא תב רענפָאמ לרימ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 ןוד ןוז ריא ןוא םייח תב רענכייצ אלעה + 3
 רענסָאמ .בעג םייח תב טַאנ אניבאס

 ןעלעה רעטכָאט ריא ןוא
4 43 

 םייח תב רענסַאמ אראלק : רעטסעווש
 םייח תב רענסַאמ אלאס : רעטסעווש

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 םיז .בעג רענסָאמ ַארָאד | :ןקיבייארַאּפ

 םיז אניגער ןוא עקנאה
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 םלוע רכול

 רקסילדש ןרהא ל"ז אבא

 רקסילדש הוח ליז אמא

 רקסילדש אכענ ל"ז יתשא

 רקסילדש לדנייש ליז יתב

 רקסילדש ילתפנ ליז ינב

 ש"מי םיצאנה י"ע וחצרנ םלוכ

 ה"בצנת

 : חיצנמה

 רקסילדש רזעילא םייח

 (לארשי) רשנ
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 קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 1624 44 רעדנעלַאה ךורב יבצ תב ףיש לחר לסעפ

 חת 84 ףיש דוד יכדרמ תב דלעפנעפינ הנח

 102. 2ץַפתתטת( 504 ףיש דוד יכדרמ ןב ףיש עושוהי .שזניא

 ,4401/ 4 ףיש דוד יכדרמ ןב ףיש בקעי םהרבא

 אגתס| אמפ6ם/66 רלעפנעפינ והילא ןב דלעפנעסינ ןמלק

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 ףיש קחצי ר"ד
 אניטנעגרַא

 קנעדנַא ןקיבייא ןיא

 (רעדליש) גרעבנעסיוא (ןאמרעה) שרעה : רעטָאפ

 (רעדליש) גרעבנעסיוא לחר : רעטומ

 (רעדליש) גרעבנעסיוא עקפיל : רעטסעווש

 (רעדליש) גרעבנעסיוא עקנַארפ : רעטסעווש

 (רעדליש) גרעבנעסיוא רתסא : רעטסעווש

 (רעדליש) גרעבנעסיוא ךורב :רעדורב

 (רעדליש) גרעבנעסיוא לרעפ : רעטסעווש

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייאראפ

 (רעדליש) גרעבנעסיוא קחצי
 לאערטנָאמ

 בקומה ב עי גמ מע רע = יג רב ר עט ערד בעיבי טא ט בא יט טא יי
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 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 עקצרעה ןב םרוטש םהרבא :רעטַאפ

 שיבייל תב ץלָאהכוב"םרוטש הקבר ; רעטומ

 םהרבא תב ץלֶאהכוב (עקזור) לחר :רעטסעווש

 םהרבא ןב ץלָאהכוב (קענאי) בקעי : רעדורב

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 םרוטש קענָאמ

 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 סע טעסט אטא טאטע עט עא טאקע עט עק עט טעקע עט עב

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 םהרבא ןב רעגרעבמאטש המלש  ;רעטָאפ ןיימ

 רעגרעבמאטש הרובד :רעטומ ןיימ

 המלש תב רעגרעבמאטש האל :רעטסעווש ןיימ

 המלש תב רעגרעבמאטש ץעגייפ :רעטסעווש ןיימ

 המלש תב רענרעבמאטש םירמ :רעטסעווש ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא
 ה"בצנת

 : טקיבייארַאּפ

 (רעגרעבמאטש) ןאמצלאז הנח
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

47 
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 רעטָאפ ןיימ

 רעטומ ןיימ

 הצנ ןורכול

. 

4 

9 

 ג

 יי

 לאירזע ןב טעלעגנאפש רתלא
 יכדרמ תב סעלעגנאפש לטיג

 רתלא ןב טעלעגנאפש יכדרמ :  רעדורב ןיימ
 רתלא תב טעלעגנאפש לסיז :רעטסעווש ןיימ
 רתלא ןב טעלעגנאפש םחורי :רעדורב ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ; טקיבייארַאפ

 טעלעגנאפש .בעג סקאוו הבוט

 המלש ןב דוד לדניש

 .דוד ןב והיבוט לדניש

 והיבוט תב הליב לדניש

 דוד תב חרש לדניש

 והיבוט תב אינאה אנהכ

 האושה ימיב ופסינ םלוכ

 ה"בצנת -- ךורב םרכז יהי

 סקאוו היעשי ןַאמ ןוא
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 : חיצנמה

 לדניש קחצי םהרבא
 קרב-ינב



 קנעדנָא ןקילייה ןיא

 טוארקדליש תחפשמ

 המלש ןב טוארקדליש בקעי לארשי :רעטַאפ
 רעב דוד תב טוארקדליש עליט :; רעטומ
 בקעיילארשי תב (ןייטשנעמולב) טוארקדליש עבול : רעטסעווש
 לצרעה ילתפנ ןב ןייטשנעמולב דוד : רעגָאװש
 דוד ןב ןייטשנעמולב לצרעה ילתפנ :ןוז-ןרעטסעווש
 ףלָאװ תב טוארקדליש טסאל הנח :יורפ עטשרע ןיימ
 בקעי תב טוארקדליש ליזערד : רעטסעווש ןיימ

 (אנהכ) ענאהאק החפשמ

 עטונ תב (אנהכ) ענאהאק הנח :רעטומ
 ןרהא ןב (אנהכ) ענאהאק ףסוי ןמלק : רעדורב
 ןרהא ןב (אנהכ) ענאהאק לאקזחי : רעדורב
 ןרהא ןב (אנהכ) ענאהאק עטונ : רעדורב
 ןרהא ןב (אנהכ) ענאהאק ביל ףלָאוו : רעדורב
 ןרהא ןב (אנהכ) ענאהאק לדנעמ המלש : רעדורב
 ןרהא תב (אנהכ) ענאהאק הרש :רעטסעווש
 בקעי ןב םיובלטייט םהרבא :ןֶאמ רעטשרע
 םהרבא ןב םיובלטייט ןרהא :ןוז ןייז

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ : טקיבייארַאפ

 (אנהכ) ענאהאק-טוארקדליש לזייר טוארקדליש המלש
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ עדַאנַאק--לַאערטנָאמ

 החומה נםה עשר לבו יוטא טל ו
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 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רשא ןב רעגנעלש רתלא : רעטָאפ

 החמש תב רעגנעלש הכלמ : רעטומ

 רתלא תב רעגנעלש .בעג גרעביונ הנח : רעטסעווש

 םהרבא ןב גרעביונ עשיז : ןַאמ ריא

 רתלא ןב רעגנעלש חשמ היעשי :רעדורב ןיימ

 רתלא ןב רעגנעלש קענעה :רעדורב ןיימ

 רתלא ןב רעגנעלש לדנעמ : רעדורב ןיימ

 רתלא תב רעגנעלש עדייא :רעטסעווש ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : ןקיבייארַאפ

 רעגנעלש (רשא) רַאקסָא
 עילימַאפ ןוא

 . עדַאנַאק--ָאטנָארָאט

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 רעברעפש המלש :רעטַאפ ןיימ

 רעברעפש הרש : רעטומ ןיימ

 רעברעפש קאזיא ; רעדורב ןיימ

 רעברעפש .בעג בלאק אלעג : רעטסעווש ןיימ

 רעברעפש .בעג דלעפניבור לזייר : רעטסעווש ןיימ

 דלעפניבור לרעב : רעגָאװש ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןברוח ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 רעברעפש .בעג דנָאלב אלעה
 קרָאי"וינ ,סקנָארב
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 ןופ קנעדנָא םעד ןקילייה רימ

 רעש (עלע) והילא

 רעש .בעג רעלעג (אלאס) הרש ןופ רעטומ רעש הבולסילדנייש

 רעלעג הרש ןופ רעדורב -- לארשי ןב רעש (עלע) והילא

 רעלעג םהרבא ןופ רעטומ -- רעלעג ןָאמאלאס עמורפ

 רעלעג םהרבא ןופ רעדורב -- לכעמ ןב רעלעגןַאמַאלַאס לאקזחי

 רעלעג םהרבא ןופ רעדורב --לכעמ ןב רעלעגךַאמַאלַאס ראזאל

 רעלעג םהרבא ןופ רעטסעווש -- לכעמ תב רעלעגיױַאמאלאס לזייר

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 רעלעג םהרבא ןוא (אלאס) הרש
 עדַאנַאק--לַאערטנָאמ
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 ה צנ ןווכול

 ףסוי ןב ץרוש ןואל בקעי : יחא

 ןמצרה תיבל ץרוש הדיא :ותשא

 ףסוי תב ץ'רוש תיבל לבור ה'זור :יתוחא

 לבור ףסוי הלעב

 לבור ןמור ,קלימ ,לסרמ : םידליו

 האושה ימיב יפסינ םלוכ

 ! ךורב םרכז יהי

 ץרוש ןואל בקעי
 : חיצנמה

 ןרהא (ץרוש) רחש
 היבחרמ ץוביק

 קנעדנַא ןקיבייא םוצ

 :.תנורפש טקַאמ :רעטַאפ ןיימ

 גנורפש ַאלַאס : רעטומ ןיימ

 גנורפש דוד :רעדורב ןיימ

 גנורפש ַאיסַאב : רעטסעווש ןיימ

 גנורפש אלעה : רעטסעווש ןיימ

 ד"יה -- .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא עלַא

 ה"בצנת

 : טקיבייארַאפ

 גנורפש .בעג טאלב אננַא
 קרָאידוינ -- רעקנָאי
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 דע ר כ ז לל

 (ראלק) רהוז ףסוי

 ודיקפת יולימב לפנ

 "רקד, תללוצב

 ,קודאו דבוכמ ,רשי שיאו רחוס ,בונרט דילי ,(ראלק) רהוז רזעילא 'ר לש ונב

 .ןברוחה ירחא הצרא הלע

 הטלוקפב דמלו ןליא-רבל סנכנו תינימשה תא רמג הנש 17 ליגבו ו"שת תנשב דלונ ףסוי

 וירוה לש השקה יפסכה בצמה ללגב לבא ,ןוינכטב ךישמהל טילחה הנש ירחא .הקיזיפל

 תורמלו הקיתמטמו הקיסיפל םיידוסי לע רפס-יתבב הרומכ לבקתהו הארוהב הדובעל רבע

 ,"התזע, ךוניחה-תירקב הרומ היה ןורחאה ןמזבו תויה -- אבצהמ ררחתשהל היה לוכיש

 .תללוצב תרשל בדנתהו אבצל סייגתהל טילחה

 תונברקמ דחא היה .התיבה רזח אל רתויו הילגנאל חלשנו תונייטצהב סרוקה תא רמג

 ."רקד, תללוצב םירובגה

 !(ראלק) רהוז ףסוי רוביגל הליהתו דובכ

 ! וירוהל ונימוחנתו דובכ

 : חיצנמה

 לארשיב בונרט יאצוי ןוגרא
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 טל א הניא -ןכות

 7 . + . 3 . . . . 9 + . + טרָאװריפנײרַא כה המדקה

 רבע יקרפ .א

 1500000500 0.00. ןרָאפש ןרהא -- ענרָאט טָאטש עשידיי ַא לָאמַא ןעוועג

 18 20 2... 4... .ףיסכ .ז ר"ד -- "םהה םימיב, בונרט

 2500020000 0.0 0.0 .  רעגניז םהרבא -- םייה עטלַא ןיימ -- ענרָאט

 3100000000 .  4... לשילפ בקעי -- הנניאש הבוהאה יריעל

 37 . (טעמָאכ) טמוח םהרבא ר"ד -- ענרָאט ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ

 534000000 0.0 0.0. רעגנוא השנמ -- דיי רענרָאט ַא יקצינדור ףלָאדַא

 59 . (יגפ) גייפ והיעשי ר"ד -- זיירק רענרָאט ןיא ןדיי-ספרָאד ןופ רעגייטש-סנבעל רעד

 62 2. 2... .  רעזַאלב קחצי -- ענרָאט ןשידיי םענופ קנעדעג ךיא סָאװ

 16 . . . (טעמָאכ) טמוח םהרבא ר"ד -- ענרָאט ןיא ןימלע תיב םעד ןגעוו תועידי

 80 2 20... 0.00 0.00. ץרַאװש ילתפנ ר"ד -- טירש עטשרע ערעזדנוא

 95. 2.0... . 4... . ץנימ -- בונרטב "ריעצה רמושה, ןקב

 98... 8... 4... ןאמייה ףסוי -- תונורכז עניימ ןופ

 1066 . 2... . יח .א -- רעטכיד רעשיליופ ַא טלייצרעד ענרָאט ןשידיי ןגעוו

 עו, 4" 0 ₪ ₪ א א: קא ₪ 4 םירדענ רכזל .ב

 112 6... . . ךמוא ןויצױב -- תירבעה הפשל יאנק -- ל"ז יקסנמוא ףסוי

 1150000000. 0.0 . רשילפ בקעי -- ליז ןאפש לאומש ר"ד

 116 . 6 4 6 8 6 6 + + + % + '5סרק -- לז לבליל לאיוד

 118 8... 8... . .  .  רשילפ .י -- ל"ז (ויצבוו) ךולב באז

 118 8... 8... 4. . .  .  .ח .א -- ל"ז ץרַאװש ילתפנ ר"ד

 119 . 8... . .  .   .ח .א -- ל"ז (ץרוש) רחש דוהא רכזל

 ענרָאט ןיא בושי ןשידיי ןקילָאמַא םעד ןופ ןטנעמגַארפ | .ג

 ; 8 ₪ אה ₪ 1 2 רערליפ ןוא

 ה" 6 +  , ןברוח רעד -- האושה .ד

 149 . . . .  . 000 .  .ָאלינרָאק ףסוי -- םירוסי ןוא ןייפ ןופ געוו רעד

 חצור רעד -- ש"מי ןַאמלעמָאר ךירדנייה םלעהליוו רעביא טּפשמ רעד

 196 6. 6. 6 6. . .  .  +  .  םוטנדל רענרָאט ןופ
 0 <, ₪ 9%. ₪ יש .+ גרבצניג 'ירא ןתנ -- םאה תליפת
 219 . .  רעגנוא השנמ -- םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ םייבר רענרָאט
 233 9 : 0 % . % 9 0 . 9 קסיזדורגמ ר"ומדאה



 -- טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד תעב רעדניק עשידיי ןופ עלָאר רעשידלעה רעד ןגעוו

 . . . : : . . : . : . : . ןרָאפש ןרהא

 : . : . . . . . . . . . . ןקידלושַאב רעדניק

 . . .  קעמילק-גרעבדלָאג לחר -- םונהיג ןשיטסירעלטיה ןופ תונורכז לטניב ַא

 . . . סוריןײטשנרָאב אלעה -- ָאטעג רענרָאט ןיא דנַאטשרעדיװ ןגעוו תונורכז

 . . : . . רענעק בקעי -- ןעמוקעגמוא שידלעה זיא ןרָאק םירמ ױזַא יוו

 . . . . . גרעבנעזָאר רעדיוו אליל -- ןטייצ עכעלקערש ענעי ןופ תונורכז

 . . .  ןאמגרעב ישזעי -- ןדיי רענרָאט יד ןופ טרָא-םוקמוא סָאד -- ץעשזלעב

 . . .  רעלדנעה והיעשי ר"ד -- טשטנעבעג ךימ טָאה ל"צז יבר רעזלעב רעד

 רעשטייד רעד תעב ענרָאט ןשידיי םעניא טייקיטעטספליה עלַאיצָאס יד

 . . . . . . . . (טעמָאכ) טמוח םהרבא ר"ד -- עיצַאּפוקָא

 ָאלינרָאק ףסוי ,טמוח םהרבא ר"ד -- ןדיי רענרָאט טעװעטַארעג ןבָאה סָאװ -- ןטסירק

 ןברוח ןכַאנ -- ןברוחה ירחא .ה

 . . : . . ָאלינרָאק ףסוי -- ענרָאט שידיי רעזדנוא ןופ ןבילבעג זיא סָאװ

 ןטיירפַאב ןיא טעטימָאק ןשידיי םעניא טייקיטעט ןייז ןוא "דנוב. רעד
 . 6 6 9 9 9 9 9 9 9 . ןרָאּפש ןרהא וה ענרָאט

 לארשי ןיא ןדיי רענרָאט -- תוצופתכו לארשיב ונריע ינב .ו
 דנַאלסױא ןיא ןוא

 . . . . .  (טמ) יחרזא יבצ -- בונרט תליהק תחצנהו יללכה שודקה םוי

 . ןרָאּפש ןרהא -- לַאערטנָאמ ןיא טפאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ טייקיטעט יד

 . . . . לעגניז םהרבא -- ָאטנָארָאט ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ

 . . . 6 . . בָאלטָאג .ל -- קרָאידוינ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרַאט יד

 , 4 . . . . . .ח .א -- זירַאּפ ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רענרָאט רעד ןופ

 . . - 2% 5 6 6 . .ח .א -- לארשי ןיא בונרט יאצוי ןוגרא רעד

 2 6 א + 6 + 10 +, + + + כ בכ אושה יללה תמישר

 00000.0... .  "עטעלביקנעדנַא -- החצנה יפד
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